
 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Ciências Naturais – 3.º CEB 

Componentes do 
currículo 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 1 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 

Conhecimento cognitivo 
“construção do 

conhecimento, do 
pensamento crítico e 

reflexivo 

O aluno não consegue analisar a 
qualidade, veracidade e 
credibilidade da informação 
acedida; não consegue questionar, 
planear e conduzir pesquisas, 
desenvolver projetos, resolver 
problemas e tomar decisões 
informadas utilizando os recursos 
adequados. 

O aluno apresenta muitas 
dificuldades em analisar a 
qualidade, veracidade e 
credibilidade da informação 
acedida; na maioria das vezes não 
consegue questionar, planear e 
conduzir pesquisas, desenvolver 
projetos, resolver problemas e 
tomar decisões informadas 
utilizando os recursos adequados 

O aluno apresenta algumas 
dificuldades em analisar a 
qualidade, veracidade e 
credibilidade da informação 
acedida; por vezes consegue 
questionar, planear e conduzir 
pesquisas, desenvolver projetos, 
resolver problemas e tomar 
decisões informadas utilizando os 
recursos adequados 

O aluno não apresenta dificuldades 
em analisar a qualidade, 
veracidade e credibilidade da 
informação acedida; consegue 
questionar, planear e conduzir 
pesquisas, desenvolver projetos, 
resolver problemas e tomar 
decisões informadas utilizando os 
recursos adequados. 

O aluno analisa com competência a 
qualidade, veracidade e 
credibilidade da informação 
acedida; questiona, planeia e 
conduz pesquisas, desenvolve 
projetos, resolve problemas e toma 
decisões informadas utilizando os 
recursos adequados 

Processual “organização do 
ensino-aprendizagem de 

modo a possibilitar 
reformulações no mesmo 

O aluno demonstra não possuir 
sequer um conhecimento básico 
dos conteúdos lecionados; 
apresenta um défice elevado ao 
nível da adequação e adaptação 
das aprendizagens; não desenvolve 
métodos de estudo 

O aluno por vezes demonstra 
possuir um conhecimento básico 
dos conteúdos lecionados; não 
relaciona as aprendizagens 
desenvolvidas; desenvolve de 
forma pouco eficaz métodos de 
estudo. 

O aluno demonstra possuir um 
conhecimento básico dos 
conteúdos lecionados; por vezes 
relaciona as aprendizagens 
desenvolvidas; desenvolve de 
forma eficaz métodos de estudo 

O aluno demonstra conhecimento 
dos conteúdos lecionados; 
relaciona eficazmente as 
aprendizagens desenvolvidas; 
desenvolve e implementa 
estratégias de resolução de 
problemas de forma autónoma; 
desenvolve de forma eficaz 
métodos de estudo. 

O aluno demonstra um 
conhecimento profundo dos 
conteúdos lecionados; relaciona 
eficazmente as aprendizagens 
desenvolvidas; desenvolve e 
implementa estratégias de 
resolução de problemas de forma 
autónoma e sem quaisquer 
dificuldades; desenvolve de forma 
eficaz métodos de estudo 
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