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Domínios / Temas Fator de
ponderação Aprendizagens Específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação

Conhecimento
científico 60%

Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões

 - Interpreta os conceitos de posição, velocidade e
aceleração em movimentos a duas dimensões,
recorrendo a situações reais e a simulações, e aplicar
aqueles conceitos na resolução de problemas. 
- Decompõe, geometricamente, a aceleração nas suas
componentes normal e tangencial, explicar o seu
significado e determinar, analiticamente, essas
componentes, em movimentos a duas dimensões.
-  Aplica, na resolução de problemas ligados a
situações reais, as equações paramétricas do
movimento de uma partícula sujeita à ação de forças
de resultante constante com direção diferente da
velocidade inicial, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que
fundamentam uma conclusão. 
- Planeia e realiza uma experiência para determinar a
relação entre o alcance e a velocidade inicial de um
projétil lançado horizontalmente, formulando
hipóteses, avaliando os procedimentos,
interpretando os resultados e comunicando as
conclusões. 
- Investiga, experimentalmente, as relações entre as
forças de atrito, estático e cinético, os materiais em
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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. 
- Aplica, na resolução de problemas, considerações
energéticas e a Segunda Lei de Newton (referenciais
fixo e ligado à partícula), a situações que envolvam
movimentos (retilíneos e circulares) de corpos com
ligações, explicando as estratégias de resolução e
avaliando-as.
- Interpreta exemplos do dia a dia (segurança
rodoviária, movimento de foguetes, desporto,
montanha russa, roda gigante, relevé das estradas,
entre outros) com base nas leis de Newton e em
considerações energéticas.

Centro de massa e momento linear de sistemas de
partículas 

- Determina a posição do centro de massa de um
sistema de partículas e caracterizar a velocidade e a
aceleração do centro de massa conhecida a sua
posição em função do tempo. 
- Aplica a Segunda Lei de Newton para um sistema de
partículas a situações do dia a dia que envolvam a
análise da intensidade da resultante das forças numa
colisão em função do tempo de duração da mesma
(exemplos: airbags, colchões nos saltos dos
desportistas, entre outros).
-  Investiga, experimentalmente, a conservação do
momento linear em colisões a uma dimensão,



analisando-as na perspetiva energética, formulando
hipóteses, avaliando os procedimentos,
interpretando os resultados e comunicando as
conclusões.
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei da
Conservação do Momento Linear à análise de colisões
a uma dimensão, interpretando situações do dia a
dia.

 Fluidos

 - Interpreta os conceitos de pressão e de força de
pressão em situações que envolvam gases e líquidos
em equilíbrio.
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei
Fundamental da Hidrostática à análise de líquidos em
equilíbrio, explicando o funcionamento de
barómetros e manómetros.
- Aplica a Lei de Arquimedes à análise de situações
concretas de equilíbrio de corpos flutuantes, de
corpos submersos e de corpos que podem flutuar ou
submergir (como os submarinos). 
- Determina, experimentalmente, o coeficiente de
viscosidade de um líquido, a partir da velocidade
terminal de um corpo em queda no seu seio,
analisando o método e os procedimentos,
confrontando os resultados com os de outros grupos
e sistematizando as conclusões.

Campo gravítico e campo elétrico



 - Interpreta as interações entre massas e entre
cargas elétricas através das grandezas campo
gravítico e campo elétrico, respetivamente,
caracterizando esses campos através das linhas de
campo.
- Interpreta a expressão do campo gravítico criado
por uma massa pontual. Compreender a evolução
histórica do conhecimento científico ligada à
formulação da Lei da Gravitação Universal,
interpretando o papel das Leis de Kepler. 
- Aplica a conservação da energia mecânica no campo
gravítico para determinar a velocidade de escape,
relacionando-a com existência de atmosfera nos
planetas. 
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei de
Coulomb, explicando as estratégias de resolução.
Caracterizar o campo elétrico criado por uma carga
pontual num ponto, identificando a relação entre a
distância à carga e o módulo do campo. 
- Concebe, em grupo, uma experiência para o estudo
de um campo elétrico e respetivas superfícies
equipotenciais, criado por duas placas planas e
paralelas, formulando hipóteses, analisando
procedimentos, confrontando os resultados com os
de outros grupos e sistematizando conclusões. 
- Aplica, na resolução de problemas, os conceitos de
energia potencial elétrica e de potencial elétrico,
caracterizando movimentos de cargas elétricas num
campo elétrico uniforme. 
-Cria, com base em pesquisa sobre circuitos RC, um
relógio logarítmico e, recorrendo às tecnologias



digitais, explicar o seu funcionamento, a metodologia
utilizada e os resultados obtidos.

Ação de campos magnéticos sobre cargas em
movimento 

- Caracteriza as forças exercidas por um campo
magnético uniforme sobre cargas elétricas em
movimento, concluindo sobre os movimentos dessas
cargas. 
- Interpreta o funcionamento do espectrómetro de
massa com base na caracterização das forças
exercidas sobre cargas elétricas em movimento num
campo magnético uniforme, pesquisando sobre a sua
relevância em aplicações do dia a dia.

Introdução à física quântica 

- Reconhece, com base em pesquisa, o papel de
Planck e de Einstein na introdução da quantização da
energia e da teoria dos fotões, na origem da física
quântica.
- Interpreta espectros de radiação térmica com base
na Lei de Stefan-Boltzmann e na Lei de Wien. Aplicar,
na resolução de problemas, o efeito fotoelétrico,
relacionando-o com o desenvolvimento de produtos
tecnológicos, e interpreta a natureza corpuscular da
luz.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



Trabalho Prático ou
Experimental

30%

Núcleos atómicos e radioatividade 

- Investiga, em trabalho de projeto, os núcleos
atómicos e a radioatividade (contributos históricos,
estabilidade nuclear e energia de ligação,
instabilidade nuclear e emissões radioativas, fusão e
cisão nucleares, fontes naturais e artificiais, efeitos
biológicos e detetores, técnicas de diagnóstico que
utilizam marcadores radioativos) e recorrendo às
tecnologias digitais, comunicar as conclusões. 
- Investiga, numa perspetiva intra e interdisciplinar,
os motivos da perigosidade para a saúde pública da
acumulação do radão nos edifícios.
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei do
Decaimento Radioativo à análise de atividades de
amostras em situações do dia a dia (medicina,
indústria e investigação científica).

-Visualiza e interpreta trajectórias de projécteis no
programa “Modellus”, gráficos representativos dos
seus movimentos em cada eixo, variações das
componentes tangencial e normal com o tempo, bem
como variações do raio de curvatura.
-Utiliza uma calha circular, tipo montanha russa
(looping), para discutir o movimento de um corpo
com base em considerações energéticas.
-Explora simulações para interpretar o efeito do atrito
sobre os corpos.
Procurar e interpretar simulações computacionais
sobre o ludião. Construir esse brinquedo.
-Verifica que a pressão de um líquido é maior nos

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



pontos de maior secção de um cano horizontal e mais
reduzida nos estrangulamentos (princípio do medidor
de Venturi).
-Observa que a velocidade de saída de um líquido
contido num recipiente varia com a altura do orifício
de saída.
-Utiliza simulações para visualização dos efeitos da
força de resistência em fluidos.
-Analisa tabelas com dados astronómicos relativos a
movimentos de planetas e algumas das suas
características como a velocidade de escape.
- Explora simulações de movimentos planetários (por
exemplo, o programa Kepler do “Softciências”) e
interpretar as observações feitas.
 -Observa “espectros” de campos eléctricos.
-Demonstra experimentalmente que num condutor
electricamente carregado a carga eléctrica só se
distribui à superfície e que o valor do campo eléctrico
é muito elevado nas regiões do espaço à volta das
zonas de maior convexidade (é necessário um
electrómetro).
- Verifica experimentalmente a Lei de Ohm para um
condutor óhmico (resistência de carbono ou de
cobre).
-Visualiza trajectórias de corpos ligados a referenciais
inerciais distintos utilizando simulações (por exemplo,
construindo os respectivos modelos e animações no
programa “Modellus” ou utilizando o programa
"Movimento Relativo", do “Softciências”, ambos
disponíveis na Internet).
-Pesquisa as implicações da teoria da relatividade em

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



______________

Comunicação em
ciência 10%

cosmologia.
-Analisa em trabalho de grupo o impacto social da
utilização de tecnologias nucleares, avaliando-se
riscos e benefícios.

-Descreve movimentos a duas dimensões utilizando
grandezas cinemáticas; analisar movimentos de
corpos sujeitos a ligações aplicando a Segunda Lei de
Newton, expressa num sistema cartesiano fixo ou
num sistema ligado à partícula, e por considerações
energéticas.
-Descreve o movimento de um sistema de partículas
através do centro de massa, caracterizando-o do
ponto de vista cinemático e dinâmico, e interpretar
situações do quotidiano com base nessas
características.
-Caracteriza fluidos em repouso com base na pressão,
força de pressão e impulsão, explicando situações
com base na Lei Fundamental da Hidrostática e na Lei
de Arquimedes; reconhecer a existência de forças que
se opõem ao movimento de um corpo num fluido e a
sua dependência com a velocidade do corpo e as
características do fluido e do corpo.
-Compreende as interações entre massas,
descrevendo-as através da grandeza campo gravítico
e de considerações energéticas; caracterizar o campo
gravítico terrestre.
-Compreende as interações entre cargas elétricas,
descrevendo-as através do campo elétrico ou usando
considerações energéticas, e caracterizar condutores

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



em equilíbrio eletrostático; caracteriza um
condensador e identificar aplicações.
-Caracteriza as forças exercidas por campos
magnéticos sobre cargas elétricas em movimento e
descrever os movimentos dessas cargas, explicando o
funcionamento de alguns dispositivos com base
nelas; caracterizar as forças exercidas por campos
magnéticos sobre correntes elétricas.
-Reconhece a existência de núcleos instáveis,
caracterizar emissões radioativas e processos de
fusão e cisão nuclear e interpretar quantitativamente
decaimentos radioativos; reconhecer a importância
da radioatividade na ciência, na tecnologia e na
sociedade.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos

A – Linguagens e textos D – Pensamento crítico e pensamento criativo G – Bem-estar, saúde e ambiente J - Consciência e domínio do corpo;
B – Informação E comunicação E - Relacionamento interpessoal H - Sensibilidade estética e artística
C – Raciocínio E resolução de problemas; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia I - Saber científico, técnico e tecnológico

Avaliação Sumativa
- Na definição da classificação final de cada período entram todas as competências anteriormente definidas, e avaliadas, nas respetivas ponderações, numa
perspetiva de avaliação contínua, verificando-se o progresso do aluno e o seu empenhamento nas atividades propostas.
- A participação dos alunos, como intervenientes no processo de avaliação, assenta em mecanismos de auto e heteroavaliação.
- No final de cada período o aluno preenche uma ficha de autoavaliação que lhe permitirá desenvolver o espírito crítico, de responsabilidade e de autonomia.

1º Período 2º Período 3º Período
Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º.
CF = (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º e 2º períodos.
CF= (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º, 2º e 3º períodos.
CF= (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

De acordo com as finalidades inerentes ao exame final nacional da disciplina bienal do 11º ano, são considerados como documentos de referência na conceção das provas
de avaliação externa: a) os programas e demais documentos curriculares; b) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; c) as
Aprendizagens Essenciais.
Tendo em conta o referido anteriormente, as fichas de avaliação elaboradas para os alunos que frequentam as disciplinas bienais do 11.º ano (FQA e BG) poderão incluir
questões tendentes a verificar a consecução das Metas Curriculares/Aprendizagens Essenciais estabelecidas para o 10.º ano.




