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Domínios Modulares 
Áreas de 

Competências 
 

Lista Comum de Descritores Operativos 
 

Instrumentos de Operacionalização 
das Aprendizagens 

Instrumentos de Avaliação 
Avaliação 

Global 

1. Explicação e 
representação das 
reações químicas 

2. Tipos de reações 
químicas 

3. Velocidade das 
reações químicas 

4. Som e ondas 
5. Ondas de luz 
6. A célula como 

unidade básica da 
vida 

7. Organização 
biológica dos 
ecossistemas 

8. Dinâmicas de 
interação entre 
seres vivos 

9. Fluxos de energia 
na dinâmica dos 
ecossistemas 

10. Reciclagem da 
matéria e dinâmica 
dos ecossistemas 

11. As catástrofes e o 
equilíbrio dos 
ecossistemas 

A-Linguagens e 
texto 
B-Informação e 
comunicação 
C-Raciocínio e 
resolução de 
problemas  
D-Pensamento 
crítico e criativo 
E-Relacionamento 
interpessoal 
F-Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
G-Bem-estar, saúde 
e ambiente 
H-Sensibilidade 
estética e artística 
I-Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
J-Consciência e 
domínio do corpo 

 

- Realiza, facilmente, as atividades/ 
/tarefas de forma autónoma, 
responsável e criativa. 
- Revela curiosidade e vontade de 
saber mais. 
- Coopera com os outros, 
manifestando, sempre, empenho e 
interesse. 
- Demonstra capacidade de adequar 
comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 
- Pesquisa, seleciona e organiza 
informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável, com 
alguma facilidade. 
- Revela espírito crítico, em todas as 
situações. 
- Demonstra ter interiorizado 
conhecimentos sobre os 
conteúdos/temas 
 
 

- Registo de caderno diário 
- Apresentação de trabalhos 
(individuais e ou grupo) 
- Registos de auto e 
heteroavaliação 
- Fichas de trabalho (individuais e 
ou grupo) 
- Questões de aula 
- Participação oral 
- Fichas de trabalho individuais 
e/ou de grupo  
- Relatórios (atividades práticas, 
visitas de estudo) 

- Registos de observação 
direta  
- Registo e avaliação de 
atividades individuais de 
cada atividade/projeto  
- Grelhas de observação: 
- Registo e avaliação de 
atividades coletivas 
- Recurso a ferramentas 
web 
 
 

Todos os 
domínios têm a 
mesma 
ponderação 
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