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Critérios de avaliação 

Curso Profissional: Técnico de Análise Laboratorial 
 

Disciplina: Física e Química                     Módulo(s): Q6, F3, F5, F1 e E2.F1                      Componente de formação: Científica                    2.º Ano de formação 
 

Domínio Aprendizagens essenciais/ Conteúdos 
Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO) 

Ações estratégicas de ensino/ 
Banco de atividades 

Avaliação 
(Técnicas e instrumentos) 

Aquisição, 
compreensão e 

expressão 
40% 

 

MÓDULO Q6 

INTERAÇÕES MOLECULARES.  

● Associar interação intermolecular às 

interações de Van der Waals de natureza 

eletrostática, que se estabelece entre 

moléculas vizinhas em sólidos, líquidos e 

gases bem como as ligações de hidrogénio 

entre pares não ligantes de átomos 

eletronegativos (O, N e F) e hidrogénios 

ligados a átomos eletronegativos. 

● Analisar a formação de dipolos instantâneos 

e dipolos permanentes nas substâncias 

moleculares. 

● Associar a intensidade das forças 

intermoleculares ao estado físico da 

substância e, entre substâncias no mesmo 

estado físico, às temperaturas de ebulição. 

● Aplicar o conceito de forças 

intermoleculares à destilação fracionada 

 
A. Linguagem e Textos 
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 
 

- Exploração de animações e 
simulações  
- Realização de questionários 
interativos  
- Elaboração de sínteses  
- Elaboração e exploração de 
protocolos experimentais  
- Elaboração de trabalhos de grupo 
ou trabalhos individuais  
- Realização de atividades de 
consolidação  
- Revisão de conceitos  
- Realização de atividades 
prática/laboratoriais  
- Elaboração de relatórios  
- Realização de demonstrações 
experimentais  

- Atividades de pesquisa  
- Desempenho individual nas 
atividades experimentais  
- Exercícios práticos  
- Grelha de Auto e 
Heteroavaliação - Guiões de 
trabalho  
- Listas de verificação  
- Observação direta  
- Participação oral  
- Plano de trabalho/ projeto  
- Recursos Educativos 
Digitais (Google forms, …)  
 



 

2 
 

numa refinaria. 
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Resolução de 
problemas  

30% 
 

 
 
 

Investigação/expe
rimentação 

30% 

● Discutir a solubilidade com base na regra do 

“igual dissolve igual” (entendendo-se igual 

por forças intermoleculares do mesmo tipo). 

● Pesquisar sobre a importância das ligações 

de hidrogénio e forças de Van der Waals em 

sistemas biológicos e, em particular na 

molécula de ADN. 

 
ESTADO GASOSO. 
● Relacionar as variáveis de estado pela 

equação dos gases ideais em contextos 

relevantes. 

● Aplicar a relação entre a pressão total numa 

mistura e as pressões parciais de cada um 

dos componentes, considerados ideais, a 

situações do dia a dia. 

  
- Construção de gráficos  
- Análise de gráficos e de tabelas  
- Observação de materiais  
- Realização de visitas de estudo  
- Realização de projetos 
experimentais 
- Realização de dias abertos 
- Elaboração de planos de trabalho 
- Realização de exposições 
- Elaboração de cartazes 
- Elaboração de infográficos 
- Elaboração de desdobráveis 

 
- Portefólios  
- Projetos  
- Questionários 
- Relatórios das Atividades  
Experimentais/práticas 
- Testes 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalhos de pesquisa  
individuais e/ ou de grupo 
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Domínio Aprendizagens essenciais/ Conteúdos 
Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO) 

Ações estratégicas de ensino/ 
Banco de atividades 

Avaliação 
(Técnicas e instrumentos) 

Aquisição, 
compreensão e 

expressão 
40% 

 
 
 
 
 

Resolução de 
problemas  

30% 
 
 
 
 

Investigação/expe
rimentação 

30% 
 
 

MÓDULO F3: LUZ E FONTES DE LUZ.                                                                                                                                                                                   
NATUREZA DA LUZ.  

Avaliar, em situações concretas, se é o modelo 

ondulatório ou o modelo corpuscular o mais 

adequado para explicar os fenómenos que 

ocorrem. 

ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO. 

Relacionar as energias dos fotões 
correspondentes às zonas mais comuns do 
espectro eletromagnético e essas energias 
com a frequência da luz. 

Avaliar a validade e a fiabilidade das 
afirmações, em documentos publicados, sobre 
os efeitos que as radiações eletromagnéticas 
de diferentes frequências têm quando 
absorvidas pela matéria e 
as implicações positivas e negativas. 
 
FONTES DE LUZ VISÍVEL 
Interpretar a emissão da luz a partir da 
transição entre um nível eletrónico de maior 
energia e outro de menor energia. 
Investigar os processos envolvidos em 
diferentes fontes de luz natural e artificial, 
identificando as interações que originam a luz 
e comunicando as conclusões. 

 
A. Linguagem e Textos 
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 

- Exploração de animações e 
simulações  
- Realização de questionários 
interativos  
- Elaboração de sínteses  
- Elaboração e exploração de 
protocolos experimentais  
- Elaboração de trabalhos de grupo 
ou trabalhos individuais  
- Realização de atividades de 
consolidação  
- Revisão de conceitos  
- Realização de atividades 
prática/laboratoriais  
- Elaboração de relatórios  
- Realização de demonstrações 
experimentais. 
- Construção de gráficos  
- Análise de gráficos e de tabelas  
- Observação de materiais  
- Realização de visitas de estudo  
- Realização de projetos 
experimentais 
- Realização de dias abertos 
- Elaboração de planos de trabalho 
- Realização de exposições 
- Elaboração de cartazes 
- Elaboração de infográficos 
- Elaboração de desdobráveis 
 

- Atividades de pesquisa  
- Desempenho individual nas 
atividades experimentais  
- Exercícios práticos  
- Grelha de Auto e 
Heteroavaliação - Guiões de 
trabalho  
- Listas de verificação  
- Observação direta  
- Participação oral  
- Plano de trabalho/ projeto  
- Recursos Educativos 
Digitais (Google forms, …)  
- Portefólios  
- Projetos  
- Questionários 
- Relatórios das Atividades  
Experimentais/práticas 
- Testes 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalhos de pesquisa  
individuais e/ ou de grupo 
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Domínio Aprendizagens essenciais/ Conteúdos 
Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO) 

Ações estratégicas de ensino/ 
Banco de atividades 

Avaliação 
(Técnicas e instrumentos) 

Aquisição, 
compreensão e 

expressão 
40% 

 
 
 
 
 
 

Resolução de 
problemas  

30% 
 
 
 
 
 

Investigação/expe
rimentação 

30% 
 
 

MÓDULO F5: TERMODINÂMICA.                                                                                                                                                                                         

TRANSFERÊNCIAS DE CALOR 
● Distinguir, na transferência de energia por 

calor, a radiação da condução e da 
convecção. 

● Explicitar que todos os corpos emitem 
radiação e que à temperatura ambiente 
emitem predominantemente no 
Infravermelho, dando exemplos de 
aplicação. 
 

PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA 
● Interpretar o significado da Primeira Lei da 

Termodinâmica e enquadrar as descobertas 
científicas que levaram à sua formulação no 
contexto histórico, social e político. 

● Explicar fenómenos do dia a dia utilizando 
balanços energéticos. 

● Determinar, experimentalmente, a variação 
de entalpia mássica de fusão do gelo, 
avaliando os procedimentos, interpretando 
os resultados e comunicando as conclusões. 
 

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA 
● Explicitar que os processos que ocorrem 

espontaneamente na natureza se dão 
sempre no sentido da diminuição da energia 
útil. 

● Compreender o rendimento de um 
processo, interpretando a degradação de 
energia com base na Segunda Lei da 
Termodinâmica, analisando a 
responsabilidade individual e coletiva na 
utilização sustentável de recursos. 

 
A. Linguagem e Textos 
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 

- Exploração de animações e 
simulações  
- Realização de questionários 
interativos  
- Elaboração de sínteses  
- Elaboração e exploração de 
protocolos experimentais  
- Elaboração de trabalhos de grupo 
ou trabalhos individuais  
- Realização de atividades de 
consolidação  
- Revisão de conceitos  
- Realização de atividades 
prática/laboratoriais  
- Elaboração de relatórios  
- Realização de demonstrações 
experimentais. 
- Construção de gráficos  
- Análise de gráficos e de tabelas  
- Observação de materiais  
- Realização de visitas de estudo  
- Realização de projetos 
experimentais 
- Realização de dias abertos 
- Elaboração de planos de trabalho 
- Realização de exposições 
- Elaboração de cartazes 
- Elaboração de infográficos 
- Elaboração de desdobráveis 
 

- Atividades de pesquisa  
- Desempenho individual nas 
atividades experimentais  
- Exercícios práticos  
- Grelha de Auto e 
Heteroavaliação - Guiões de 
trabalho  
- Listas de verificação  
- Observação direta  
- Participação oral  
- Plano de trabalho/ projeto  
- Recursos Educativos 
Digitais (Google forms, …)  
- Portefólios  
- Projetos  
- Questionários 
- Relatórios das Atividades  
Experimentais/práticas 
- Testes 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalhos de pesquisa  
individuais e/ ou de grupo 
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Domínio Aprendizagens essenciais/ Conteúdos 
Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO) 

Ações estratégicas de ensino/ 
Banco de atividades 

Avaliação 
(Técnicas e instrumentos) 

Aquisição, 
compreensão e 

expressão 
40% 

 
 
 
 
 
 

Resolução de 
problemas  

30% 
 
 
 
 
 
 

Investigação/expe
rimentação 

30% 
 
 

MÓDULO F1: FORÇAS E MOVIMENTOS.                                                                                                                                                                            

CINEMÁTICA 
● Analisar movimentos retilíneos reais, 

utilizando equipamento de recolha e análise 
de dados (sensores e interface de recolha de 
dados, vídeo e software de análise de vídeo) 
sobre a posição de um corpo, por exemplo, 
bolas, carrinhos, pessoas, veículos, ao longo 
do tempo, associando a posição a um 
determinado referencial. 

● Interpretar gráficos posição-tempo e 
velocidade-tempo de movimentos retilíneos 
reais, classificando os movimentos em 
uniformes, acelerados ou retardados. 

● Aplicar os conceitos de deslocamento, 
velocidade média, velocidade e aceleração 
na descrição de movimentos em situações 
reais. 

● Associar o conceito de força a uma interação 
entre dois corpos. 

● Planear e realizar uma experiência para 
determinar a relação entre o alcance e a 
velocidade inicial de um projétil lançado 
horizontalmente e obliquamente, 
formulando hipóteses, avaliando os 
procedimentos, interpretando os resultados 
e comunicando as conclusões. 

● Analisar a ação de forças, prevendo os seus 
efeitos sobre a velocidade em movimentos 
retilíneos (acelerados e retardados), 
relacionando esses efeitos com a 
aceleração. 

 
A. Linguagem e Textos 
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 

- Exploração de animações e 
simulações  
- Realização de questionários 
interativos  
- Elaboração de sínteses  
- Elaboração e exploração de 
protocolos experimentais  
- Elaboração de trabalhos de grupo 
ou trabalhos individuais  
- Realização de atividades de 
consolidação  
- Revisão de conceitos  
- Realização de atividades 
prática/laboratoriais  
- Elaboração de relatórios  
- Realização de demonstrações 
experimentais. 
- Construção de gráficos  
- Análise de gráficos e de tabelas  
- Observação de materiais  
- Realização de visitas de estudo  
- Realização de projetos 
experimentais 
- Realização de dias abertos 
- Elaboração de planos de trabalho 
- Realização de exposições 
- Elaboração de cartazes 
- Elaboração de infográficos 
- Elaboração de desdobráveis 
 

- Atividades de pesquisa  
- Desempenho individual nas 
atividades experimentais  
- Exercícios práticos  
- Grelha de Auto e 
Heteroavaliação - Guiões de 
trabalho  
- Listas de verificação  
- Observação direta  
- Participação oral  
- Plano de trabalho/ projeto  
- Recursos Educativos 
Digitais (Google forms, …)  
- Portefólios  
- Projetos  
- Questionários 
- Relatórios das Atividades  
Experimentais/práticas 
- Testes 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalhos de pesquisa  
individuais e/ ou de grupo 
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DINÂMICA 
● Investigar, experimentalmente ou 

recorrendo a simulações, o movimento de 
um corpo quando sujeito a uma resultante 
de forças não nula e nula, formulando 
hipóteses, avaliando procedimentos, 
interpretando os resultados e comunicando 
as conclusões. 

● Investigar, experimentalmente, as relações 
entre as forças de atrito, os materiais em 
contacto, a reação normal e a área de 
superfície em contacto, interpretando os 
resultados, identificando fontes de erro, 
comunicando as conclusões e sugerindo 
melhorias na atividade experimental. 
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Domínio Aprendizagens essenciais/ Conteúdos Perfil do aluno 
Ações estratégicas de ensino/ 

Banco de atividades 
Avaliação 

(Técnicas e instrumentos) 

Aquisição, 
compreensão e 

expressão 
40% 

 
 
 
 
 
 

Resolução de 
problemas  

30% 
 
 
 
 
 

Investigação/expe
rimentação 

30% 
 
 

MÓDULO E2.F1: TRABALHO E ENERGIA.                                                                                                                                                                            

TRABALHO E ENERGIA CINÉTICA 
 
● Estabelecer, experimentalmente, a relação 

entre a variação de energia cinética e a 
distância percorrida por um corpo, sujeito a 
um sistema de forças de resultante 
constante, usando processos de medição e 
de tratamento estatístico de dados e 
comunicando os resultados. 
 
 

ENERGIA MECÂNICA, FORÇAS 
CONSERVATIVAS E FORÇAS NÃO 
CONSERVATIVAS 
 
● Interpretar as transferências de energia, 

como trabalho em sistemas mecânicos, e os 
conceitos de força conservativa (aplicando o 
conceito de energia potencial gravítica) e de 
força não conservativa (aplicando o conceito 
de energia mecânica). 

● Investigar situações do quotidiano sob o 
ponto de vista da conservação ou da 
variação da energia mecânica, identificando 
transformações de energia e transferências 
de energia, avaliando os fenómenos, tendo 
em conta as previsões do modelo teórico, e 
comunicando as conclusões. 

A. Linguagem e Textos 
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 

- Exploração de animações e 
simulações  
- Realização de questionários 
interativos  
- Elaboração de sínteses  
- Elaboração e exploração de 
protocolos experimentais  
- Elaboração de trabalhos de grupo 
ou trabalhos individuais  
- Realização de atividades de 
consolidação  
- Revisão de conceitos  
- Realização de atividades 
prática/laboratoriais  
- Elaboração de relatórios  
- Realização de demonstrações 
experimentais. 
- Construção de gráficos  
- Análise de gráficos e de tabelas  
- Observação de materiais  
- Realização de visitas de estudo  
- Realização de projetos 
experimentais 
- Realização de dias abertos 
- Elaboração de planos de trabalho 
- Realização de exposições 
- Elaboração de cartazes 
- Elaboração de infográficos 
- Elaboração de desdobráveis 

- Atividades de pesquisa  
- Desempenho individual nas 
atividades experimentais  
- Exercícios práticos  
- Grelha de Auto e 
Heteroavaliação - Guiões de 
trabalho  
- Listas de verificação  
- Observação direta  
- Participação oral  
- Plano de trabalho/ projeto  
- Recursos Educativos 
Digitais (Google forms, …)  
- Portefólios  
- Projetos  
- Questionários 
- Relatórios das Atividades  
Experimentais/práticas 
- Testes 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalhos de pesquisa  
individuais e/ ou de grupo 
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DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DOMÍNIO 
DESENVOLVEU PLENAMENTE/ 

MUITO BOM 

DESENVOLVEU 
REGULARMENTE/ 

BOM 

DESENVOLVEU PARCIALMENTE/ 

SUFICIENTE 

NÃO 
DESENVOLVEU/ 

INSUFICIENTE 

AQUISIÇÃO, 

COMPREENSÃO E 

EXPRESSÃO 

- Expõe, rigorosa e 
cientificamente, conceitos e 
procedimentos; 

- Seleciona, analisa e avalia 
criticamente informação 
específica; 

- Compreende, amplamente, 

factos, conceitos e modelos. 

- Interpreta, plenamente, leis, 
teorias e princípios científicos; - 
Reflete, criticamente, sobre o 
impacto da evolução da ciência e 
tecnologia na sociedade. 

- Expõe cientificamente, 
conceitos e procedimentos; 
- Seleciona, analisa e avalia 
criticamente informação 
específica; 
- Compreende, 
maioritariamente, factos, 
conceitos e modelos. 
- Interpreta, plenamente, leis, 
teorias e princípios científicos; 
- Reflete sobre o impacto da 
evolução da ciência e 
tecnologia na sociedade. 

- Expõe, satisfatoriamente, 
conceitos e procedimentos; 
- Seleciona e analisa informação 
específica; 
- Compreende, satisfatoriamente, 
factos, conceitos e modelos. 
- Interpreta, de forma satisfatória, 
leis, teorias e princípios científicos; 
- Reflete sobre o impacto da 
evolução da ciência e tecnologia 
na sociedade 

- Tem dificuldade em expor 
conceitos e procedimentos; 
- Não seleciona, analisa e avalia 
informação específica; 
- Tem dificuldade em 
compreender factos, conceitos 
e modelos. 
- Tem dificuldade na 
interpretação de leis, teorias e 
princípios científicos; 
- Não reflete sobre o impacto da 
evolução da ciência e tecnologia 
na sociedade 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

- Resolve, com facilidade, 
exercícios/problemas baseados 
em leis, teorias e princípios; 
- Aplica, sistematicamente, 
conhecimentos a novas situações 

- Resolve, com facilidade, 
exercícios/problemas baseados 
em leis, teorias e princípios; 
- Aplica, com alguma 
regularidade, conhecimentos a 
novas situações. 

- Resolve, de forma satisfatória, 
exercícios/ problemas baseados 
em leis, teorias e princípios; 
- Nem sempre aplica 
conhecimentos a novas situações. 

- Não resolve (tem dificuldade) 
exercícios/problemas baseados 
em leis, teorias e princípios; 
- Tem dificuldade na aplicação de 

conhecimentos a novas 
situações. 

INVESTIGAÇÃO/ 
EXPERIMENTAÇÃO 

- Executa, com rigor, 
procedimentos de acordo com as 
orientações dadas; 
- Planeia, eficazmente, 
atividades práticas; 
- Apresenta e discute, 
assertivamente, propostas de 
trabalho e resultados obtidos. 

- Executa, com rigor, 
procedimentos de acordo com 
as orientações dadas; 
- Planeia, eficazmente, 
atividades práticas; 
- Apresenta e discute, 
propostas de trabalho e 
resultados obtidos. 

- Executa, de forma satisfatória, 
procedimentos de acordo com as 
orientações dadas; 
- Planeia, com alguma eficácia, 
atividades práticas; 
- Apresenta e discute, 
satisfatoriamente, propostas de 
trabalho e resultados obtidos. 

- Não executa procedimentos 
de acordo com as orientações 
dadas; 
- Não planeia atividades práticas; 
- Não apresenta, nem discute 
propostas de trabalho e 
resultados obtidos. 

 


