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Descritores de desempenho

SSP1 e SSP2 - Sustentabilidade, Saúde e Património

Instrumentos
Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos (ACPA)

Fator de 

ponderação

Gerais Específicos 3º ciclo

Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas, à literatura, à 

música, às artes,às tecnologias, à matemática e à ciência

Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 

multimodal.

Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;

Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes 

tipos de ferramentas (analógicas e digitais)

Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;

Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;

Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 

diversificados.

Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando analisando informação, 

experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada 

de posição fundamentada;

Prever o impacto das suas decisões.

Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes metodologias 

para pensar criticamente

Desenvolver novas ideias e soluções aplicando-as a diferentes contextos

Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;

Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede

Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos 

de vista

Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;

Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas

competências;

Consolidar e aprofundar as competências que já possuem.

Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de

responsabilidade e autonomia.

Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, nomeadamente nos hábitos quotidianos, 

na alimentação, na prática de exercício físico, na sexualidade e nas relações com o ambiente e a 

sociedade.

Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando com vista à construção de um 

futuro sustentável

Compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em 

fóruns de cidadania;

Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, 

imaginar e criar produtos e sistemas

Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e 

socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes 

físicos e digitais.

Ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estéticoe moral por forma a 

estabelecer consigo próprios e com os outros uma relaçãoharmoniosa e salutar.

Realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, integradas nas diferentes 

circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço

 - Saber trabalhar no grupo turma e em pequenos grupos, desempenhando diferentes papéis, respeitando e sabendo ouvir os outros.

 - Identificar-se com o seu espaço de pertença valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 

territórios a diferentes escalas.

 - Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade 

no cumprimento das leis;

 - Interagir com tolerância, adequando o seu comportamento e aceitando diferentes pontos de vista;

 - Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade 

da turma.

Saber científico, técnico e tecnológico 15%

 - Ser assíduo e pontual e cumpre as normas e regras de conduta.

 - Comparecer às atividades com o material necessário e com motivação, revelando iniciativa e realizando as atividades com empenho e autonomia.

- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática.

- Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar  tarefas, apresentando resultados.

 - Realizar percursos (orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização e de preservação da qualidade do 

ambiente.

 - Realiza observações/registos sistemáticos, rigorosos e seletivo e organiza a informação.

  - Planifica e executar atividades práticas/experimentais contemplando tarefas de implementação, de controlo e de revisão de procedimentos.

 - Reconhece o interesse pela importância do conhecimento científico e tecnológico na sociedade atual e uma tomada de decisões fundamentada procurando 

sempre um maior bem-estar social.

 -  Localizar no espaço e no tempo, lugares, fenómenos (físicos e humanos) e processos que intervêm na sua configuração, em diferentes escalas, usando 

corretamente o vocabulário das disciplinas;

 - Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao exito, segurança e bom ambiente relacional na atividade 

dos grupos de trabalho.

- Compor, analisar e realizar trabalhos individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação de elementos, 

apreciando o produto final de acordo com os critérios estabelecidos.

10%

5%

 - Adota comportamentos promotores do bem estar sem comprometer a qualidade de vida dos outros no presente e no futuro.

 - Desenvolver uma relação harmoniosa com o meio  natural e social assumindo o seu comportamento num contexto de bem estar individual e coletivo.

 - Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas.

 - Reconhecer aplicações e resultados de investigação que tenham impacto na tecnologia, na sociedade e no ambiente como meio de motivação para as 

aprendizagens e de consolidação das aprendizagens, apontando para um futuro sustentável em áreas vitais  (energia, recursos naturais, saúde, alimentação, 

novos materiais, entre outros);

 - Participar em ações cívicas relacionadas com o papel das diferentes disciplinas no desenvolvimento tecnológico e suas consequências socioambientais;

  - Conhecer e interpretar fatores de saúde e riscos associados à prática das atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança;                              

           

 - Conhecer e aplicar os diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de forma autónoma no seu quotodiano, na perspetiva da saúde, 

qualidade de vida e bem estar.

H Sensibilidade Estética e Artística

Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais;

Apreciar e valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial 

na vida e na cultura das comunidades.

 - Demosntrar cooperação e empenho nas tarefas individuais e/ou de grupo contribuindo para o exitodas atividadesem que se envolve;

 - Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;

 - Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens das diferentes disciplinas com o meio envolvente, valorizando o património geológico, hidrológico, 

histórico e cultural existente na região/local onde habita/estuda.

10%
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Linguagem e textos

Informação e Comunicação 10%
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Consciência e domínio do corpo

 - Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si, designadamente adotando medidas de proteção adequadas aatividades laboratoriais;

 - Saber atuar corretamente em caso de incidente no espaço da aula preocupando-se com a sua segurança pessoal e a de terceiros;

 -  Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano.
5%

 Desenvolvimento Pessoal e autonomia 15%

10%

 - Aplica conhecimentos a novas situações debatendo temas que requeiram sustentação ou refutação de afirmações sobre situações reais ou fictícias, 

apresentando argumentos e contra argumentos baseados em conhecimento científico.

- Investigar problemas ambientais,ancorados em guiões de trabalho e questões  relevantes.

 - Formular conclusões apropriadas  relativas a questões ou a hipóteses, demonstrando compreensão das relações de causa e efeito;

- Ser capaz de criticar resultados/afirmações distinguindo alegações científicas de não científicas;

 

 - Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as 

tarefas inerentes.

Descritores de desempenho

 Relacionamento Interpessoal

Pensamento crítico e Pensamento Criativo 10%

Bem-estar, saúde e ambiente

Instrumentos

- Comunicar as suas aprendizagens, oralmente e por escrito, apresentando  um discurso bem estruturado com organização coerente 

de ideias, usando vocabulário  próprio das disciplinas;

 - Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de consequência;

 - Distinguir, classificar ou agrupar processos com base em características  e propriedade dadas;

 - Fazer inferências válidas com base em observações, em evidências ou na compreensão dos conceitos das diferentes disciplinas;

 - Representar  de forma diversa a  informação , proveniente de trabalho de campo e diferentes fontes documentais na elaboração de 

respostas para os problemas estudados;

  - Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com 

empenho e brio as tarefas inerentes.

Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos (ACPA)

 Raciocínio e resolução de problemas 10%

 - Utilizar adequadamente fontes documentais de tipologia diversa, recolhendo , tratando e selecionando a informação para a abordagem da 

realidade social numa perspetiva crítica e e apresentação de produtos;

 - Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua 

prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural do indivíduo e da comunidade em geral; 

 - Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, considerando também as que são 

apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade;

Diário de Bordo

Trabalhos de pesquisa/

Relatórios científicos

Grelha de observação  das 

atividades 

Grelhas de observação de aula
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