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DOMÍNIOS PONDERAÇÃO DESCRITORES OPERATIVOS TÉCNICAS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO 

 
 
 

 
 
Conhecimento 

 

 
 

Ensino 
Básico* 

 70%  
 

 
 

Secundário++ 
85% 

• Compreende conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e 

preveem fenómenos; 

• Desenvolve hábitos e competências inerentes ao trabalho 

científico: observação, pesquisa de informação (selecionar, 

analisar, interpretar e avaliar criticamente informação relativa a 

situações concretas), experimentação, abstração, generalização, 

previsão, espírito crítico, resolução de problemas e comunicação 

de ideias e resultados, utilizando formas variadas; 

• Desenvolve competências de reconhecer, interpretar e produzir 

representações variadas da informação científica e do resultado 

das aprendizagens: relatórios, esquemas e diagramas, gráficos, 

tabelas, equações, modelos e simulações computacionais; 

• Reconhece a importância do conhecimento científico e 

tecnológico na sociedade atual e uma tomada de decisões 

fundamentada procurando sempre um maior bem-estar social; 

• Compreende o modo como o conhecimento científico é 

construído, validado e transmitido pela comunidade científica e 

analisa situações da história da ciência. 

 
 

- Inquérito; 
 
- Observação; 
 
- Análise de 
conteúdo; 
 
- Testagem. 

Conhecedor/sabedor/culto//informado  
(A, B, G, I, J). 
- Criativo (A, C, D, J). 
- Crítico/analítico (A, B, C, D, G). 
- Indagador/Investigador (C, D, F, H, I). 
- Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J). 
- Questionador (A, F, G, I, J). 
- Comunicador (A, B, D, E, H). 
- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G).  
- Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F). 
- Respeitador da diferença/do outro            
(A, B, E, F, H). 
- Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J). 
- Autoavaliador (Transversal às áreas). 

* Dos70% do Conhecimento, 10% dizem respeito à Componente Prática da disciplina. 
** Dos 85% do Conhecimento, 30% dizem respeito à Componente Prática da disciplina. 

Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 
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 


