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Descritores/Temas 
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ ESTÁS NO BOM CAMINHO CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 
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Dinâmica externa 
da Terra 

Caracterizar paisagens geológicas; 
Identificar minerais; 
Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa com a modelação de diferentes paisagens; 
Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares; 
Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em amostras de mão.  

Estrutura e 

dinâmica interna da 

Terra 

Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos;  
Relacionar a idade e o paleomagnetismo das rochas dos fundos oceânicos com a distância ao eixo da dorsal médio-oceânica;  
Relacionar a expansão e a destruição dos fundos oceânicos com a Teoria da Tectónica de Placas (limites entre placas) e com a constância do 
volume e da massa da Terra;  
Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), tendo em conta o comportamento dos materiais (dúctil e frágil) e o tipo de forças a que 
são sujeitos, relacionando-as com a formação de cadeias montanhosas.  

Consequências da 

dinâmica interna da 

Terra 

Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em esquemas ou modelos; 
Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário para as populações locais, bem como os contributos da 
ciência e da tecnologia para a sua previsão e minimização de riscos associados; 
Distinguir rochas magmáticas de rochas metamórficas;  
Identificar aspetos característicos de paisagens magmáticas e metamórficas, relacionando-os com o tipo de rochas presentes e as 
dinâmicas a que foram sujeitas após a sua formação;  
Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas e 
relacionando-os com as dinâmicas interna e externa da Terra;  
Identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal em cartas geológicas simplificadas e reconhecer a importância do 
contributo de outras ciências para a compreensão do conhecimento geológico; 
Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma como o Homem as utiliza, a partir de dados recolhidos no 
campo;  
Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica;  
Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia;  
Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais, valorizando o seu papel na identificação do risco sísmico de uma região;  
Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após um sismo, bem como a importância da ciência e da tecnologia 
na previsão sísmica;  

             CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – PERFIS DE APRENDIZAGEM –  
CIÊNCIAS NATURAIS 

7ºano 



 
 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra, tendo em conta os limites das placas tectónicas;  
Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os métodos diretos e indiretos e com a sua importância para o conhecimento da 
estrutura interna da Terra.  
  
 

 

A Terra conta a sua 

história 

Identificar as principais etapas da formação de fósseis; 
Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra.  
Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados, valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: História).  

Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa e reconhecer a sua importância para a caracterização das principais etapas 
da história da Terra (eras geológicas).  

Ciência geológica e 

sustentabilidade da 

vida na Terra 

Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem nesse ambiente, 
partindo de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais;  

Explicitar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra.  
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Dinâmica externa 
da Terra 

- Ler e compreender artigos/textos/gráficos sobre temáticas exploradas. 
- Identificar e retirar informação essencial dos documentos analisados. 
- Identificar os conteúdos expostos em aula, extraindo as principais ideias. 
- Ouvir e ser ouvido por pares. 
- Empregar termos científicos de forma adequada. 
- Descrever imagens, gráficos e atividades de forma coerente e correta do ponto de vista científico. 
- Discutir sobre temas explorados e extrapolar conteúdos lecionados para casos do quotidiano. 
- Argumentar diferentes pontos de vista, com base em informações extraídas em textos e gráficos fidedignos. 
- Completar atividades de lápis e papel, fichas formativas e itens de resposta curta. 
- Escrever, resumir e esquematizar temáticas analisadas em aula. 
 

Estrutura e 

dinâmica interna da 

Terra 

Consequências da 

dinâmica interna da 

Terra 

A Terra conta a sua 

história 

Ciência geológica e 

sustentabilidade da 

vida na Terra 
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Dinâmica externa 
da Terra 

- Apresentar espírito indagativo. 
- Identificar questão-problema. 
- Empregar raciocínio científico. 
- Realizar tarefas de pesquisa de forma autónoma, utilizando fontes diversificadas (online, manuais, enciclopédias e documentários). 
- Recolher informação/dados específicos de textos, gráficos e artigos. 
- Analisar e selecionar a informação recolhida. 
- Organizar e sintetizar/esquematizar a informação disponível. 
- Refletir criticamente os problemas analisados e fundamentar as conclusões.  
- Tomar decisões com base nos argumentos apresentados, respondendo ao problema inicial. 
- Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos recursos litológicos, partindo de exemplos 
teoricamente enquadrados em problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais.  

 

Estrutura e dinâmica 

interna da Terra 

Consequências 
da dinâmica 
interna da 

Terra 

A Terra conta a 
sua história 

Ciência 
geológica e 

sustentabilidade 
da vida na Terra 
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Dinâmica externa 
da Terra 

-  Capaz de utilizar formas diversas de expressar a aprendizagem, com criatividade, originalidade e sentido estético com recurso a 
diferentes ferramentas.  

 Estrutura e dinâmica 

interna da Terra 

Consequências 
da dinâmica 
interna da 

Terra 

A Terra conta a 
sua história 

Ciência 
geológica e 

sustentabilidade 
da vida na Terra 
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Dinâmica externa 
da Terra 

-  Capaz de trabalhar em equipa: partilhar recursos e responsabilidades; definir objetivos; gerir o tempo; negociar; resolver 
conflitos; aceitar pontos de vista diferentes do seu; respeitar a diferença; ser solidário.  

 Estrutura e dinâmica 

interna da Terra 

Consequências 
da dinâmica 
interna da 

Terra 

A Terra conta a 
sua história 

Ciência 
geológica e 

sustentabilidade 
da vida na Terra 
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Dinâmica externa 
da Terra 

- Capaz de monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na sua aprendizagem e na dos pares; de ser resiliente; de encontrar estratégias 
de aprendizagem adequadas ao seu estilo de aprendizagem e eficazes na superação dessas dificuldades.  

 Estrutura e dinâmica 

interna da Terra 

Consequências 
da dinâmica 
interna da 

Terra 

A Terra conta a 
sua história 

Ciência 
geológica e 

sustentabilidade 
da vida na Terra 

 

Gavião, 09 de outubro de 2021 

O Docente, 

João Silva 


