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Estrutura Global de Domínios / Subdomínios / Temas 

Domínio / Subdomínio / Tema Peso relativo (%) 
Movimentos e Forças/Movimentos na Terra 15 % 
Movimentos e Forças/Forças, Movimentos e Energia 17 % 
Movimentos e Forças /Forças e Fluídos 6 % 
Eletricidade/Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 19% 
Classificação dos materiais/Estrutura atómica 12 % 

Classificação dos materiais/Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 18 % 

Classificação dos materiais/Ligação química 13 % 

Ponderação Global     

Domínio / Competências   Peso relativo (%)  

Domínios e Aprendizagens Transversais 80  

Domínio Sócioafetivo  20  

 

 

Domínio / Tema Movimentos e Forças 

Subdomínio 
Ponde-

ração 

(%) 

Muito 
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5 
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4 

Suficiente 

3 

Insuficiente 

2 

Muito 
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1 

Movimentos na 

Terra 
15 
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A1 (O) Compreende movimentos retilíneos do dia a dia, 

descrevendo-os por meio de grandezas físicas e unidades do Sistema 

Internacional (SI). 

A2 (O) Constrói gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos, a 

partir de medições de posições e tempos, interpretando-os. Aplica os 

conceitos de distância percorrida e de rapidez média na análise de 

movimentos retilíneos do dia a dia. 

 

A3 (O) Classifica movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, 

em uniformes, acelerados ou retardados, a partir dos valores da 

velocidade. 
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A1 (O) Compreende movimentos retilíneos do dia a dia e identifica 

apenas uma grandeza física. 

 

A2 (O) Não constrói gráficos posição-tempo de movimentos 

retilíneos, a partir de medições de posições e tempos, identificando 

apenas uma das variáveis. Reconhece um dos conceitos distância 

percorrida ou rapidez média na análise de movimentos retilíneos do 

dia a dia. 

A3 (O) Identifica, com dificuldade, movimentos retilíneos, sem 

inversão de sentido, em uniformes, a partir dos valores da velocidade. N
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Domínio / Tema Movimentos e Forças 

Subdomínio 
Ponde-

ração 

(%) 
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3 
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1 

A4 (O) Constrói e interpreta gráficos velocidade-tempo para 

movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, aplicando o conceito 

de aceleração média. 

A5 (O) Distingue, numa travagem de um veículo, tempo de reação de 

tempo de travagem, discutindo os fatores de que depende cada um 

deles. 

A5 (C) Aplica os conceitos de distâncias de reação, de travagem e de 

segurança, na interpretação de gráficos velocidade-tempo, discutindo 

os fatores de que dependem. 

A4 (O) Identifica apenas situações onde ocorre variação de 

velocidade para movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, não 

conseguindo construir os gráficos velocidade-tempo. 

A5 (O) Identifica, numa travagem de um veículo, tempo de reação ou 

tempo de travagem. 

 

 

Forças, 

Movimentos e 

Energia 

17 

A1 (O) Representa uma força por um vetor, caracterizando-a, e medir 

a sua intensidade com um dinamómetro, apresentando o resultado da 

medição no SI. 

A2 (O) Compreende, em situações do dia a dia e em atividades 

laboratoriais, as forças como resultado da interação entre corpos. 

A3 (O) Aplica as leis da dinâmica de Newton na interpretação de 

situações de movimento e na previsão dos efeitos das forças. 

A4 (O) Identifica a utilização de apoios de cabeça, cintos de 

segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis nos veículos, 

com base nas leis da dinâmica e interpreta regras de segurança 

rodoviária, justificando-as com base na aplicação de forças e seus 

efeitos. 

A4 (C) Comunica as conclusões e raciocínios. 

A5 (O) Explica a importância da existência de atrito no movimento e 

a necessidade de o controlar em variadas situações, através de 

exemplos práticos. 

A5 (C) Comunica as conclusões e respetiva fundamentação. 

A6 (O) Analisa diversas formas de energia usadas no dia a dia, a partir 

dos dois tipos fundamentais de energia: potencial e cinética. 

A6 (C) Conclui sobre transformações de energia potencial gravítica 

em cinética, e vice-versa, no movimento de um corpo sobre a ação da 

força gravítica e conclui que é possível transferir energia entre 

sistemas através da atuação de forças. 

A1 (O) Representa com imprecisões uma força por meio de um vetor 

e reconhece apenas uma das suas características. 

 

A2 (O) Identifica com dificuldade, em situações do dia a dia, as forças 

como resultado da interação entre corpos. 

A3 (O) Identifica uma das leis da dinâmica de Newton na 

interpretação de situações de movimento. 

A4 (O) Reconhece a necessidade da utilização de apoios de cabeça, 

cintos de segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis nos 

veículos e identifica regras de segurança rodoviária, justificando-as 

com base na aplicação de forças e seus efeitos. 

 

 

A5 (O) Identifica a existência de atrito no movimento através de 

exemplos práticos. 

 

 

A6 (O) Identifica apenas uma das formas de energia usadas no dia a 

dia, a partir dos dois tipos fundamentais de energia: potencial e 

cinética. 

 

Forças e Fluídos 6 
A1 (O) Verifica, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, 

aplicando-a na interpretação de situações de flutuação ou de 

afundamento. 

A1 (O) Identifica, em situações do dia a dia, apenas situações de 

flutuação ou de afundamento. 
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Corrente elétrica, 

circuitos elétricos, 

efeitos da corrente 

elétrica e energia 

elétrica 

19 

A1 (O) Planifica e monta circuitos elétricos simples, 

esquematizando-os. 

A2 (O) Mede grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, corrente 

elétrica, resistência elétrica, potência e energia) recorrendo a 

aparelhos de medição e usando as unidades apropriadas, verificando 

como varia a tensão e a corrente elétrica nas associações em série e 

em paralelo. 

A3 (O) Relaciona correntes elétricas em diversos pontos e tensões 

elétricas em circuitos simples e avalia a associação de recetores em 

série e em paralelo. 

A3 (C) Verifica, experimentalmente, os efeitos químico, térmico e 

magnético da corrente elétrica. Compara potências de aparelhos 

elétricos, explicando o significado dessa comparação e avalia as 

implicações em termos energéticos. Justifica regras básicas de 

segurança na utilização e montagem de circuitos elétricos. 

A1 (O) Identifica apenas alguns componentes de circuitos elétricos 

simples. 

A2 (O) Mede apenas umas das grandezas físicas elétricas (tensão 

elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência e energia) 

recorrendo a aparelhos de medição e identifica apenas associações em 

série ou em paralelo. 

 

A3 (O) Identifica correntes elétricas e tensões elétricas em circuitos 

simples. 

 

 

Estrutura atómica 12 

A1 (O) Identifica os marcos históricos do modelo atómico, 

caracterizando o modelo atual. 

A2 (O) Relaciona a constituição de átomos e seus isótopos e de iões 

monoatómicos com simbologia própria e interpreta a carga dos iões. 

A3 (O) Prevê a distribuição eletrónica de átomos e iões monoatómicos 

de elementos (Z ≤ 20), identificando os eletrões de valência. 

A1 (O) Identifica apenas o modelo atómico atual. 

 

A2 (O) Identifica a constituição de átomos de reconhece a existência 

de iões monoatómicos. 

A3 (O) Realiza a distribuição eletrónica de alguns átomos de 

elementos (Z ≤ 20). 

Propriedades dos 

materiais e Tabela 

Periódica 

18 

A1 (O) Relaciona a distribuição eletrónica dos átomos dos elementos 

com a sua posição na TP. 

A2 (O) Localiza na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e explica 

a semelhança das propriedades químicas das substâncias elementares 

do mesmo grupo. 

A3 (O) Distingue metais de não metais com base na análise, realizada 

em atividade laboratorial, de algumas propriedades físicas e químicas 

de diferentes substâncias elementares. 

A3 (C) Identifica, com base em pesquisa e numa perspetiva 

interdisciplinar, a proporção dos elementos químicos presentes no 

corpo humano, avaliando o papel de certos elementos para a vida, 

comunicando os resultados.  

 

A1 (O) Com base na posição do átomo do elemento na TP identifica 

o grupo ou período desse elemento. 

A2 (O) Localiza na TP alguns elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18. 

 

 

A3 (O) Distingue metais de não metais com base numa propriedade 

física ou química de diferentes substâncias elementares. 
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1 

Ligação química 13 

A1 (O) Identifica os vários tipos de ligação química e relaciona-os 

com certas classes de materiais: substâncias moleculares e covalentes 

(diamante, grafite e grafeno), compostos iónicos e metais. 

A2 (O) Identifica hidrocarbonetos saturados e insaturados simples, 

atendendo ao número de átomos e ligações envolvidas. 

A2 (C) Avalia, com base em pesquisa, a contribuição da Química na 

produção e aplicação de materiais inovadores para a melhoria da 

qualidade de vida, sustentabilidade económica e ambiental, 

recorrendo a debates.  

A1 (O) Reconhece um dos vários tipos de ligação química. 

 

 

A2 (O) Identifica apenas o número de eletrões partilhados entre os 

átomos de carbono numa ligação covalente. 

 

Competências 

Transversais 
20 

 Participação /Autonomia: É interessado e persistente. 

 Realiza as atividades de forma autónoma. 

 

 Responsabilidade (Assiduidade, Pontualidade, material, 

equipamento, trabalho autónomo): Raramente falta sem 

justificação pertinente ou chega atrasado.  

 Apresenta o material necessário para a realização de atividades e 

tem o caderno diário organizado e completo. Usa sempre bata no 

laboratório. 

 Realiza o trabalho autónomo solicitado. 

 

 Relacionamento Interpessoal (cumprimento do Regulamento 

Interno, respeito pelo outro, cooperação) Apresenta 

comportamentos apropriados. 

      Respeita e aceita a opinião do outro e ajuda-o a integrar-se na 

comunidade escolar. Geralmente coopera. 

Respeita e aceita a opinião do outro e ajuda-o a integrar-se na 

comunidade escolar. Geralmente coopera. 

 

Participação /Autonomia: Não se empenha e revela pouco 

interesse. Não realiza as atividades de forma autónoma. 

 

Responsabilidade (Assiduidade, Pontualidade, material, 

equipamento, trabalho autónomo): Assiduidade e 

pontualidade irregulares. 

Não traz/ou, traz em más condições, o material necessário para 

a realização de atividades. Não traz bata para o laboratório. 

Não realiza trabalho autónomo.  

 

Relacionamento interpessoal (cumprimento do 

Regulamento Interno, respeito pelo outro, cooperação) 

Distrai-se e perturba o normal funcionamento das aulas.  

   Tem dificuldade em respeitar o outro. Raramente coopera. 

 

 


