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Descreve a constituição dos átomos utilizando os conceitos de número de
massa, número atómico e isótopos. 
Interpreta a escala atómica recorrendo a exemplos da microscopia de alta
resolução e da nanotecnologia, comparando-a com outras estruturas da
natureza. 
Define a unidade de massa atómica e interpretar o significado de massa
atómica relativa média. 
Relaciona o número de entidades com a quantidade de matéria,
identificando a constante de Avogadro como constante de
proporcionalidade.

Relaciona a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa
molar. 

Relaciona as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do
espectro eletromagnético e essas energias com a frequência da luz. 
Explica, a partir de informação selecionada, algumas aplicações da
espectroscopia atómica (por exemplo, identificação de elementos químicos
nas estrelas, determinação de quantidades vestigiais em química forense). 

Reconhece que nos átomos poli-eletrónicos, para além da atração entre os
eletrões e o núcleo que diminui a energia dos eletrões, existe a repulsão
entre os eletrões que aumenta a sua energia. 
Interpreta o modelo da nuvem eletrónica. 
Compreende que as orbitais s, p e d e as suas representações gráficas são
distribuições probabilísticas; reconhecendo que as orbitais de um mesmo
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subnível são degeneradas. 
Estabelece a configuração eletrónica de átomos de elementos até =23,
utilizando a notação spd, atendendo ao Princípio da Construção, ao Princípio
da Exclusão de Pauli e à maximização do número de eletrões
desemparelhados em orbitais degeneradas. 
Interpreta a baixa reatividade dos gases nobres, relacionando-a com a
estrutura eletrónica destes elementos. 
Compreende que a formação de ligações químicas é um processo que
aumenta a estabilidade de um sistema de dois ou mais átomos,
interpretando-a em termos de forças de atração e de repulsão no sistema
núcleos-eletrões. 
Distingue, recorrendo a exemplos, os vários tipos de ligação química:
covalente, iónica e metálica. 
Explica a ligação covalente com base no modelo de Lewis. 
Representa, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis
de algumas moléculas, interpretando a ocorrência de ligações covalentes
simples, duplas ou triplas. 
Prevê a geometria das moléculas com base na repulsão dos pares de
eletrões da camada de valência e prever a polaridade de moléculas simples. 
Distingue hidrocarbonetos saturados de insaturados. 
Identifica, com base em informação selecionada, grupos funcionais (álcoois,
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) em moléculas orgânicas,
biomoléculas e fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura. 
Interpreta as forças de Van der Waals e pontes de hidrogénio em interações
intermoleculares, discutindo as suas implicações na estrutura e propriedades
da matéria e a sua importância em sistemas biológicos. 

Compreende o conceito de volume molar de gases a partir da lei de
Avogadro e concluir que este só depende da pressão e temperatura e não do
gás em concreto. 
Aplica, na resolução de problemas, os conceitos de massa, massa molar,
fração molar, volume molar e massa volúmica de gases, explicando as
estratégias de resolução. 
Resolve problemas envolvendo cálculos numéricos sobre a composição
quantitativa de soluções aquosas e gasosas, exprimindo-a nas principais
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unidades, explicando as estratégias de resolução. 
Interpreta as reações químicas em termos de quebra e 
formação de ligações. 
Designa a variação de energia entre reagentes e produtos como entalpia,
interpretar o seu sinal e reconhecer que, a pressão constante, a variação de
entalpia é igual ao calor trocado com o exterior. 
Relaciona a variação de entalpia com as energias de ligação de reagentes e
de produtos. 
Identifica a luz como fonte de energia das reações fotoquímicas. 
Relaciona a elevada reatividade dos radicais livres com a particularidade de
serem espécies que possuem eletrões desemparelhados e explicitar alguns
dos seus efeitos na atmosfera e sobre os seres vivos, por exemplo, o
envelhecimento. 
Compreende as transformações de energia num sistema mecânico redutível
ao seu centro de massa, em resultado da interação com outros sistemas. 
Interpreta 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). 

Aplica, na resolução de problemas, a relação entre os trabalhos (soma
dos trabalhos realizados pelas forças, trabalho realizado pelo peso e
soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas) e as
variações de energia, explicando as estratégias de resolução e os
raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

Aplica, na resolução de problemas, a conservação da energia num circuito
elétrico, tendo em conta o efeito Joule, explicando as estratégias de
resolução. 

Compreende os processos e os mecanismos de transferências de energia em
sistemas termodinâmicos. 



Distingue, na transferência de energia por calor, a radiação da condução e
da convecção. 
Compreende a Primeira Lei da Termodinâmica e enquadrar as descobertas
científicas que levaram à sua formulação no contexto histórico, social e
político. 
Aplica, na resolução de problemas de balanços energéticos, os conceitos de
capacidade térmica mássica e de variação de entalpia mássica de transição
de fase, descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as soluções
encontradas. 
Compreende 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. 

Trabalho prático e ou
experimental

30% Relaciona a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa
molar
Identifica, experimentalmente, elementos químicos em amostras
desconhecidas de vários sais, usando testes de chama, comunicando as
conclusões
Determina, experimentalmente, a densidade relativa de metais por
picnometria, avaliando os procedimentos, interpretando e comunicando os
resultados. 
Pesquisa a composição da troposfera terrestre, identificando os gases
poluentes e suas fontes, designadamente os gases que provocam efeitos de
estufa e alternativas para minorar as fontes de poluição, comunicando as
conclusões. 
Prepara soluções aquosas a partir de solutos sólidos e por diluição, avaliando
procedimentos e comunicando os resultados. 
Investigar, experimentalmente, o efeito da luz sobre o cloreto de prata,
avaliando procedimentos e comunicando os resultados.
Estabelece, 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. 
Investiga, experimentalmente, o movimento vertical de queda e de ressalto
de uma bola, com base em considerações energéticas, avaliando os



resultados, tendo em conta as previsões do modelo teórico, e comunicando
as conclusões. 
Pesquisa o contributo dos vários cientistas para a construção da TP atual,
comunicando as conclusões
Pesquisa, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os papéis do ozono na
troposfera e na estratosfera, interpretando a formação e destruição do
ozono estratosférico e comunicando as suas conclusões. 
Monta circuitos elétricos, associando componentes elétricos em série e em
paralelo, e, a partir de medições, caracterizá-los quanto à corrente elétrica
que os percorre e à diferença de potencial elétrico aos seus terminais. 
Determina, experimentalmente, a capacidade térmica mássica de um
material e a variação de entalpia mássica de fusão do gelo, avaliando os
procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões. 
Investiga, experimentalmente, a influência da ir radiância e da diferença de
potencial elétrico na potência elétrica fornecida por um painel fotovoltaico,
avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as
conclusões. 
Resolve, experimentalmente, problemas de medição de massas e de
volumes, selecionando os instrumentos de medição mais adequados,
apresentando os resultados atendendo à incerteza de leitura e ao número
adequado de algarismos significativos
Compreende a função e as características de um gerador e determinar as
características de uma pilha numa atividade experimental, avaliando os
procedimentos e comunicando 



Comunicação em
ciência

10% Interpreta os espectros de emissão do átomo de hidrogénio a partir da
quantização da energia e da transição entre níveis eletrónicos e generalizar
para qualquer átomo. 
Compara os espectros de absorção e emissão de vários elementos químicos,
concluindo que são característicos de cada elemento
Interpreta valores de energia de remoção eletrónica com base nos níveis e
subníveis de energia. 
Interpreta a organização da TP com base nas configurações eletrónicas dos
elementos. 
Interpreta a energia de ionização e o raio atómico dos elementos
representativos como propriedades periódicas, relacionando-as com as
respetivas configurações eletrónicas. 
Interpreta a periodicidade das propriedades dos elementos químicos na TP e
explica a tendência de formação de iões. 
Interpreta os gráficos de energia em função da distância internuclear de
moléculas diatómicas
Interpreta e relacionar os parâmetros de ligação, energia e comprimento,
para ligações entre átomos dos mesmos elementos. 
Interpreta as forças de Van der Waals e pontes de hidrogénio em interações
intermoleculares, discutindo as suas implicações na estrutura e propriedades
da matéria e a sua importância em sistemas biológicos. 
Explica, no contexto de uma reação química, o que é um processo
exotérmico e endotérmico. 
Analisa situações do quotidiano sob o ponto de vista da conservação ou da
variação da energia mecânica, identificando transformações de energia e
transferências de energia. 
Interpreta o significado das grandezas: corrente elétrica, diferença de
potencial elétrico e resistência elétrica. 
Interpreta o significado das grandezas: corrente elétrica, diferença de
potencial elétrico e resistência elétrica
Avalia, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as
suas diversas aplicações são vitais na sociedade atual e as repercussões a
nível social, económico, político e ambiental. 
Explicita que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura
ambiente emitem predominantemente no infravermelho, dando exemplos



de aplicação. 
Explica fenómenos do dia a dia utilizando balanços energéticos
Explicita que os processos que ocorrem espontaneamente na Natureza se
dão sempre no sentido da diminuição da energia útil. 

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.



Disciplina: Física e Química A / Ensino Secundário 
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Tempo, posição, velocidade e aceleração 
Analisa movimentos retilíneos reais, utilizando equipamento de
recolha de dados sobre a posição de um corpo, associando a
posição a um determinado referencial. 
Interpreta o carácter vetorial da velocidade e representa a
velocidade em trajetórias retilíneas e curvilíneas. 
Interpreta gráficos posição-tempo e velocidade-tempo de
movimentos retilíneos reais, classificando os movimentos em
uniformes, acelerados ou retardados. 
Aplica, na resolução de problemas, os conceitos de
deslocamento, velocidade média, velocidade e aceleração,
explicando as estratégias de resolução e avaliando os
processos analíticos e gráficos utilizados. 

Interações e seus efeitos 
Associa o conceito de força a uma interação entre dois corpos e
identifica as quatro interações fundamentais na Natureza,
associando-as às ordens de grandeza dos respetivos alcances e
intensidades relativas. 
Aplica, na resolução de problemas, as Leis de Newton e a Lei da
Gravitação Universal, enquadrando as descobertas científicas no
contexto histórico e social, explicando as estratégias de resolução e os
raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
Forças e movimentos 
Interpreta, e caracteriza, movimentos retilíneos (uniformes,
uniformemente variados e variados) e circulares uniformes, tendo em
conta a resultante das forças e as condições iniciais. 
Resolve problemas de movimentos retilíneos (queda livre, plano
inclinado e queda com efeito de resistência do ar não desprezável) e
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circular uniforme, aplicando abordagens analíticas e gráficas,
mobilizando as Leis de Newton, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
Aplica, na resolução de problemas, a Lei da Gravitação Universal e a
Lei Fundamental da Dinâmica ao movimento circular e uniforme de
satélites. 
Sinais e ondas 
Interpreta, e caracteriza, fenómenos ondulatórios salientando as ondas
periódicas, distinguindo ondas transversais de longitudinais e ondas
mecânicas de eletromagnéticas. 
Relaciona frequência, comprimento de onda e velocidade de
propagação, explicitando que a frequência de vibração não se altera e
depende apenas da frequência da fonte. 
Identifica o som como uma onda de pressão. 
Aplica, na resolução de problemas, as periodicidades espacial e
temporal de uma onda e a descrição gráfica de um sinal harmónico,
explicando as estratégias de resolução e os raciocínios
demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
Eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas 
Identifica as origens do campo elétrico e do campo magnético,
caracterizando-os através das linhas de campo observadas
experimentalmente.   
Aplica, na resolução de problemas, a Lei de Faraday, interpretando
aplicações da indução eletromagnética, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
Aplica, na resolução de problemas, as Leis da Reflexão e da Refração
da luz, explicando as estratégias de resolução 
e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

Aspetos quantitativos das reações químicas 
Interpreta o significado das equações químicas em termos de
quantidade de matéria. 
Compreende o conceito de reagente limitante numa reação química,
usando exemplos simples da realidade industrial. 
Resolve problemas envolvendo a estequiometria de uma reação,
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(transversal a
todas as áreas)



incluindo o cálculo do rendimento, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 
Aplica, na resolução de problemas, o conceito de equilíbrio químico
em sistemas homogéneos, incluindo a análise de gráficos, a escrita de
expressões matemáticas que traduzam a constante de equilíbrio e a
relação entre a constante de equilíbrio e a extensão de uma reação,
explicando as estratégias de resolução. 
Relaciona as constantes de equilíbrio das reações direta e inversa. 
Preve o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo
quando o estado de equilíbrio é perturbado (variações de pressão em
sistemas gasosos, de temperatura e de concentração), com base no
Princípio de Le Châtelier. 
Preve o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo por
comparação entre o quociente da reação e a constante de equilíbrio. 
Aplica o Princípio de Le Châtelier à síntese do amoníaco e a outros
processos industriais e justificar aspetos de compromisso
relacionados com temperatura, pressão e uso de catalisadores. 
Reações ácido-base 
Caracterizar a autoionização da água, relacionando-a com o produto
iónico da água. 
Relaciona as concentrações dos iões H3O+ e OH−, bem como o pH
com aquelas concentrações em soluções aquosas, e, determinar o pH
de soluções de ácidos (ou bases) fortes. 
Interpreta reações ácido-base de acordo com Brönsted e Lowry,
explicando o que é um par conjugado ácido-base. 
Relaciona as concentrações de equilíbrio das espécies químicas
envolvidas na ionização de ácidos monopróticos fracos (ou de bases)
com o pH e a constante de acidez (ou basicidade), tendo em
consideração a estequiometria da reação. 
Avalia o carácter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas de sais
com base nos valores das constantes de acidez ou de basicidade dos
iões do sal em solução. 
Reações de oxidação-redução 
Interpreta reações de oxidação-redução, escrevendo as equações das



semirreações, identificando as espécies químicas oxidada (redutor) e
reduzida (oxidante), utilizando o conceito de número de oxidação. 
Compara o poder redutor de alguns metais e prever se uma reação de
oxidação-redução ocorre usando uma série eletroquímica adequada,
interpretando a corrosão dos metais como um processo de
oxidação-redução. 
Relaciona os fenómenos de oxidação-redução com a necessidade de
proteção de estruturas metálicas, fixas ou móveis (pontes, navios,
caminhos de ferro, etc.). 
Soluções e equilíbrio de solubilidade 
Relaciona as características das águas (naturais ou tratadas),
enquanto soluções aquosas, com a dissolução de sais e do dióxido de
carbono da atmosfera numa perspetiva transversal da importância da
água no planeta e no desenvolvimento da sociedade humana. 
Interpreta equilíbrios de solubilidade, relacionando a solubilidade com
a constante de produto de solubilidade. 
Avaliar se há formação de um precipitado, com base nas
concentrações de iões presentes em solução e nos valores de
produtos de solubilidade, classificando as soluções de um dado soluto
em não saturadas, saturadas e sobressaturadas. 
Interpreta, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do
ião-comum na solubilidade de sais em água. 



todas as áreas)

/Relatórios/Projetos

. Trabalho prático
e ou experimental

30% - Determina, experimentalmente, a aceleração da gravidade num
movimento de queda livre, investigando se depende da massa dos
corpos, avaliando procedimentos e comunicando os resultados
- Investiga, experimentalmente, 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. 
- Relaciona, experimentalmente, a velocidade e o deslocamento num
movimento uniformemente variado, determinando a aceleração e a
resultante das forças, avaliando procedimentos, interpretando os
resultados e comunicando as conclusões.
- Conclui, experimentalmente, sobre as características de sons a partir
da observação de sinais elétricos resultantes da conversão de sinais
sonoros, explicando os procedimentos e os resultados, utilizando
linguagem científica adequada
- Determina, experimentalmente, a velocidade de propagação de um
sinal sonoro, identificando fontes de erro, sugerindo melhorias na
atividade laboratorial e propondo procedimentos alternativos.
- Analisa a ação de forças, prevendo os seus efeitos sobre a
velocidade em movimentos curvilíneos e retilíneos (acelerados e
retardados), relacionando esses efeitos com a aceleração
- Resolve problemas de movimentos retilíneos (queda livre, plano
inclinado e queda com efeito de resistência do ar não desprezável) e
circular uniforme, aplicando abordagens analíticas e gráficas,
mobilizando as Leis de Newton, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei da Gravitação Universal e a
Lei Fundamental da Dinâmica ao movimento circular e uniforme de
satélites. 
 - Identifica as origens do campo elétrico e do campo magnético,
caracterizando-os através das linhas de campo observadas
experimentalmente. 
- Investiga os contributos dos trabalhos de Oersted, Faraday, Maxwell
e Hertz para o eletromagnetismo, analisando o seu papel na
construção do conhecimento científico, e comunicando as conclusões



- Investiga, experimentalmente, os fenómenos de reflexão, refração,
reflexão total e difração da luz, determinando o índice de refração de
um meio e o comprimento de onda da luz num laser. 
- Investiga os contributos dos trabalhos de Oersted, Faraday, Maxwell
e Hertz para o eletromagnetismo, analisando o seu papel na
construção do conhecimento científico, e comunicando as conclusões
Interpreta o papel do conhecimento sobre fenómenos ondulatórios no
desenvolvimento de produtos tecnológicos
- Investiga, experimentalmente, os fenómenos de reflexão, refração,
reflexão total e difração da luz, determinando o índice de refracção de
um meio e o comprimento de onda da luz num laser
Organiza uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial de
reações entre metais e soluções aquosas de sais contendo catiões de
outros metais, avaliando os procedimentos e comunicando os
resultados. 

- Determina, experimentalmente, o rendimento na síntese de um
composto, avaliando os resultados obtidos. 
- Aplica o Princípio de Le Châtelier à síntese do amoníaco e a outros
processos industriais e justificar aspetos de compromisso
relacionados com temperatura, pressão e uso de catalisadores. 
- Planeia e realiza uma titulação ácido-base, interpretando o
significado de neutralização e de ponto de equivalência. 
- Pesquisa, numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de
minimizar a chuva ácida, a nível pessoal, social e industrial, e
comunicar as conclusões. 
Investiga, experimentalmente, alterações de equilíbrios químicos em
sistemas aquosos por variação da concentração de reagentes e
produtos, formulando hipóteses, avaliando procedimentos e
comunicando os resultados. 
- Organiza uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial
de reações entre metais e soluções aquosas de sais contendo catiões
de outros metais, avaliando os procedimentos e comunicando os
resultados. 
- Investiga, experimentalmente, o efeito da temperatura na solubilidade
de um soluto sólido em água, formulando hipóteses, controlando
variáveis e avaliando os resultados. 



- Pesquisa sobre a dureza total da água e processos para a minimizar
e sobre a utilização de reações de precipitação na remoção de
poluentes da água, e comunicar as conclusões.
- Pesquisa, numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de
minimizar a chuva ácida, a nível pessoal, social e industrial, e
comunicar as conclusões
- Organiza uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial
de reações entre metais e soluções aquosas de sais contendo catiões
de outros metais, avaliando os procedimentos e comunicando os
resultados.
- Investiga, experimentalmente, o efeito da temperatura na solubilidade
de um soluto sólido em água, formulando hipóteses, controlando
variáveis e avaliando os resultados
- Pesquisa sobre a dureza total da água e processos para a minimizar
e sobre a utilização de reações de precipitação na remoção de
poluentes da água, e comunicar as conclusões.
- Planea e realizar uma titulação ácido-base, interpretando o
significado de neutralização e de ponto de equivalência

Comunicação em
ciência

10% - Analisa a ação de forças, prevendo os seus efeitos sobre a
velocidade em movimentos curvilíneos e retilíneos (acelerados e
retardados), relacionando esses efeitos com a aceleração
- Resolve problemas de movimentos retilíneos (queda livre, plano
inclinado e queda com efeito de resistência do ar não desprezável) e
circular uniforme, aplicando abordagens analíticas e gráficas,
mobilizando as Leis de Newton, explicando as estratégias de
resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
- Aplica, na resolução de problemas, a Lei da Gravitação Universal e a
Lei Fundamental da Dinâmica ao movimento circular e uniforme de
satélites.

Interpreta, e caracteriza, fenómenos ondulatórios, salientando as
ondas periódicas, distinguindo ondas transversais de longitudinais e
ondas mecânicas de eletromagnéticas
-Identifica as origens do campo elétrico e do campo magnético,
caracterizando-os através das linhas de campo observadas
experimentalmente. 



- Relaciona, qualitativamente, os campos elétrico e magnético com as
forças elétrica sobre uma carga pontual e magnética sobre um íman,
respetivamente.  

- Fundamenta a utilização das ondas eletromagnéticas nas
comunicações e no conhecimento do Universo, integrando aspetos
que evidenciem o carácter provisório do conhecimento científico e
reconhecendo problemas em aberto. 
-Interpreta o papel do conhecimento sobre fenómenos ondulatórios no
desenvolvimento de produtos tecnológicos.
-Identifica marcos históricos importantes na interpretação de
fenómenos ácido-base, culminando na definição de ácido e base de
acordo com Brönsted e Lowry
- Compara reações químicas do ponto de vista da química verde,
avaliando as implicações na sustentabilidade social, económica e
ambiental
- Interpreta, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do
ião-comum na solubilidade de sais em água. 
-Interpreta reações ácido-base de acordo com Brönsted e Lowry,
explicando o que é um par conjugado ácido-base. 
- Interpreta a acidez da chuva normal e a formação de chuvas ácidas,
explicando algumas das suas consequências ambientais. 
-Interpreta a acidez da chuva normal e a formação de chuvas ácidas,
explicando algumas das suas consequências ambientais. 
-Interpreta reações de oxidação-redução, escrevendo as equações
das semirreações, identificando as espécies químicas oxidada
(redutor) e reduzida (oxidante), utilizando o conceito de número de
oxidação. 
-Compara o poder redutor de alguns metais e prever se uma reação
de oxidação-redução ocorre usando uma série eletroquímica
adequada, interpretando a corrosão dos metais como um processo de
oxidação-redução. 
- Relaciona os fenómenos de oxidação-redução com a necessidade
de proteção de estruturas metálicas, fixas ou móveis (pontes, navios,
caminhos de ferro, etc.). 



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.


