
 
 

Perfil de aprendizagem de Ciências Físico-Químicas  
(Despacho normativo nº1-F/2016) 

 
No final do 3ºciclo o aluno deve ser capaz de: 

 

 Identificar material de uso comum em Laboratórios de Física e de Química, conhecer os pictogramas de perigo presentes 
nos rótulos e cumprir as regras de segurança.   

 Organizar e representar, adequadamente, dados relativos a situações/fenómenos, recorrendo a tabelas e gráficos. 

 Ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações/fenómenos a que dizem respeito, atribuindo-lhes um significado ou 
relacionando-os e comunicar os resultados das interpretações feitas. 

 Responder a problemas com base na análise de dados recolhidos, nomeadamente, de medições efetuadas e de 
conclusões de experiências planeadas para o efeito, demonstrando espírito crítico. 

 Desenvolver relações entre variáveis e fórmulas, utilizando a simbologia específica, e efetuar processos de cálculo na 
resolução de equações simples ou problemas concretos. 

 Compreender globalmente a constituição e a caracterização do Universo, do Sistema Solar e da posição que a Terra 
ocupa nesses sistemas. 

 Reconhecer que os fenómenos que ocorrem na Terra resultam da interação entre os sistemas Sol, Terra e Lua. 

 Reconhecer que a diversidade de materiais e fenómenos existentes na Terra é essencial para a vida no planeta. 

 Compreender a importância das medições, classificações e representações como forma de olhar para o mundo perante a 
sua diversidade e complexidade. 

 Diferenciar as transformações que contribuem para a dinâmica da Terra e das suas consequências a nível ambiental e 
social. 

 Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais através das unidades estruturais das suas 
substâncias. 

 Compreender o significado da simbologia química e da conservação da massa nas reações químicas. 

 Identificar diferentes tipos de reações químicas, representando-as por equações químicas. 

 Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é possível modificar e controlar. 

 Explicar a produção e a propagação do som, compreendendo como este é detetado pelo ser humano. 

 Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação de vibrações mecânicas nesse meio. 

 Indicar os atributos do som, relacionando-os com as grandezas físicas que caracterizam as ondas. 

 Distinguir alguns fenómenos acústicos e suas aplicações. 

 Reconhecer que a luz é uma onda eletromagnética, caracterizando-a. 

 Distinguir alguns fenómenos óticos e suas aplicações, recorrendo a modelos da ótica geométrica para os representar. 

 Classificar movimentos do quotidiano, descrevendo-os por meio de grandezas físicas. 

 Interpretar a ação de forças, prevendo os seus efeitos usando as leis de Newton. 

 Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, podendo uma transformar-se na outra, e que a energia se 
pode transferir entre sistemas por ação de forças. 

 Identificar situações de flutuação de corpos em fluídos. 

 Compreender fenómenos elétricos do quotidiano, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse 
conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas. 

 Identificar os efeitos da corrente elétrica, relacionando-os com a energia. 

 Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos átomos, compreendendo a sua relevância na descrição de 
moléculas e iões. 

 Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação com a estrutura atómica, usando informação sobre 
alguns elementos para explicar certas propriedades físicas e químicas das respetivas substâncias elementares. 

 Compreender que a diversidade das substâncias resulta da combinação de átomos dos elementos químicos através de 
diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica. 

 


