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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
 

Pré-escolar 
 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 
. Observação direta das crianças; 
. Avaliação diagnóstica; 
. Diálogos com crianças, pais ou outros 
parceiros educativos; 
. Grelha de observação; 
. Produções/registos individuais ou 
coletivos, construídos com as crianças; 
. Fotografias. 

 

Não se aplica 
 

 
Atitudes e Valores 

 
. Comportamento 
. Interesse 
. Empenho 
. Responsabilidade 
. Partilha 
 

 

 
 
 

. Cumpre regras 

. Participa nas atividades 

. Colabora na organização do ambiente 
educativo 
. Revela curiosidade e desejo em aprender. 
. Respeita o outro e suas opiniões, numa 
atitude de partilha 
 

Não se aplica ponderação 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aceitar a separação temporal dos pais à chegada ao Jardim de Infância; 

-  Identificar as suas caraterísticas individuais;  

- Tomar consciência das suas capacidades e dificuldades; 

- Manifestar a sua opinião; 

- Realizar responsavelmente as tarefas a que se propõe até ao fim; 

-  Planear e tomar decisões;  

- Saber explorar os materiais adequadamente; 

-  Arrumar o material; 

-  Estar atento e concentrado; 

- Mostrar iniciativa e contribuir com ideias; 

- Saber o seu nome completo e sua idade; 

-  Reconhecer laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, ...);  

- Identificar os diferentes momentos da rotina diária da sala do Jardim de Infância; 

- Demonstrar comportamentos de apoio entreajuda, por iniciativa própria ou quando 

solicitado; 

- Saber utilizar expressões de cortesia; 

- Participar na elaboração de regras; 

-  Respeitar as regras; 

- Saber esperar a sua vez e ouvir os outros; 

-  Criar laços de afeto; 

- Expressar/identificar sentimentos, emoções e comunicar aos outros; 

-  Revelar confiança nas suas capacidades; 

- Procurar soluções para os erros cometidos; 

-  Manifestar satisfação com o seu sucesso;  

- Revelar interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas 

aprendizagens; 

-  Avaliar, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e trabalhos; 

- Aceitar frustrações e insucessos sem desanimar, procurando formas de os 

ultrapassar e melhorar;  

- Realizar tarefas em grupo e partilhar materiais; 
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- Cooperar na resolução de conflitos; 

-  Aceitar as diferenças de opinião, cultura e valores dos outros;  

- Identificar algumas formas de injustiça e discriminação, propondo 
formas de as resolver. 

 
Área de 
Conhecimento do 
Mundo  

 

 

- Explorar, falar e questionar sobre o que a rodeia; 

- Mostrar comportamentos reveladores de respeito e preocupação com a 

preservação do ambiente; 

- Expressar atitudes e normas de higiene, saúde e segurança; 

- Conhecer as caraterísticas atmosféricas diárias; 

- Conhecer as estações do ano e as suas caraterísticas; 

- Identificar os membros da família e o grau de parentesco; 

- Revelar interesse na participação de experiências simples; 

- Conhecer e iniciar a utilização de diferentes materiais de consulta (livros, 

enciclopédias, jornais, revistas e computador); 

- Identificar permanência e mudança nos processos de crescimento, associando-o a 

diferentes fases nos seres vivos, incluindo o ser humano (bebé, criança, 

adolescente, jovem, adulto, idoso); 

- Descrever itinerários diários e não diários; 

- Identificar algumas diferenças e semelhanças entre meios diversos e em diferentes 

tempos cronológicos; 

- Reconhecer a diversidade de caraterísticas e hábitos de outras pessoas e grupos, 

manifestando atitudes de respeito pela diversidade;  

- Identificar algumas profissões; 

- Utilizar as funcionalidades básicas de algumas ferramentas digitais como forma de 

expressão livre; 

-  Explorar livremente jogos e atividades digitais. 
 

Área de 
Expressão e 
Comunicação 

 
Domínio da 

Linguagem Oral e 
Abordagem à 

Escrita 

 

 

 

 

 

- Conseguir ouvir atentamente histórias; 

-  Recontar histórias; 

-  Usar a linguagem oral para organizar, sequenciar e clarificar ideias, emoções e 

acontecimentos; 

- Memorizar lengalengas, poesias, …; 

- Utilizar uma correta construção frásica; 
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-  Articular as palavras com correção; 

- Compreender mensagens dos adultos e das outras crianças; 

- Ter interesse pelo livro;  

- Produzir rimas; 

- Segmentar silabicamente palavras; 

- Identificar palavras que começam e acabam com o mesmo fonema; 

- Identificar e escreve o seu nome;  

-  Saber que a leitura e a escrita se faz da esquerda para a direita e de cima para 

baixo;  

- Saber que a escrita é um meio de registo; 

- Saber como pegar corretamente num livro; 

- Usar nos diálogos palavras que aprendeu recentemente; 

- Usar diversos instrumentos de escrita; 

- Saber orientar um rótulo sem desenhos; 

- Predizer acontecimentos numa narrativa através das ilustrações; 

- Questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa;  

- Reconhecer algumas palavras escritas do quotidiano; 

- Partilhar informação oralmente através de frases coerentes;  

- Saber que a escrita e os desenhos transmitem informação;  

- Distinguir letras dos números. 
 

 
Domínio da 
Matemática 

 

 

- Ter noção de quantidade e representá-la; 

- Contar com correção até 10 objetos; 

- Ter noção de conjunto e formar conjuntos; 

- A criança reconhecer sem contagem o número de objetos de um conjunto (até seis 

objetos), verificando por contagem esse número; 

- A criança usar expressões como maior que, menor que, mais pesado que ou mais 

leve que para comparar quantidades e grandezas; 

- Descrever, reconhecer e recriar padrões simples; 

- Saber quanto é mais/menos um relativamente a um conjunto até 10; 

- Identificar e nomear as formas geométricas; 

- Ter noção de sequências temporais; 

- Estabelecer correspondências; 

- Preencher tabelas de dupla entrada; 

- Comparar objetos com base nos seus atributos (cor, tamanho, textura, forma…); 
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- Exprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos (oralmente, por 

desenhos e/ou esquemas simples); 

- Utilizar os números ordinais em diferentes contextos (até 5); 

- Resolver problemas do quotidiano recorrendo a contagem; 

- Identificar semelhanças e diferenças entre objetos e agrupá-los de acordo com 

diferentes critérios; 

- A criança descrever posições relativas a objetos usando os termos adequados; 

- Compreender que os objetos têm atributos medíveis, como comprimento, volume 

ou massa;  

- Começar a relacionar a adição com o combinar dois grupos de objetos e a 

subtração com o retirar uma dada quantidade de objetos de um grupo de objetos; 

- Construir e interpretar dados apresentados em tabelas e pictogramas 
simples. 

 

 
Domínio da 

Educação Motora 
 

 

- Ter noção de esquema corporal;  

- Realizar atividades motoras com coordenação;  

- Realizar ações motoras com equilíbrio;  

- Controlar os seus movimentos: iniciar, parar, seguir ritmos e direções;  

- A criança realizar percursos que integram várias destrezas (saltar, rolar, rastejar, 

…); 

- Demonstrar agilidade na utilização de instrumentos de escrita; 

- Utilizar de forma correta a tesoura;  

- Revelar coordenação óculo manual e óculo pedal;  

- Praticar jogos e cumprir as suas regras. 
 

 
Domínio da 

Educação Artística 
 

Subdomínio da 
Dramatização 

 

 

 

 

 

 

 

- Criar situações, jogos e atividades do faz de conta; 

-  Utilizar vários recursos para se exprimir; 

- Representar e compreender expressões por mímica; 

- Participar em coreografias;  

- Expor e discutir ideias e propor soluções para desafios criativos; 

- Representar um papel numa história; 

- Participar em atividades de faz de conta, espontâneas e estruturadas. 
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Subdomínio da 

Música 
 

 

- Identificar caraterísticas dos sons; 

- Cantar canções utilizando memória, com controlo progressivo da melodia e da 

estrutura rítmica; 

-  Distinguir e reproduz esquemas rítmicos simples; 

- Reconhecer auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente 

próximo, sons da natureza e sons instrumentais; 

- Explorar as potencialidades dos sons, de objetos sonoros e de instrumentos 

musicais; 

- Utilizar grafismos não convencionais para identificar características 
de sons. 

 

 
Subdomínio das 

Artes Visuais 
 

 

- Identificar as cores e distinguir diferentes tonalidades; 

- Aperfeiçoar as suas representações; 

- Ter cuidado com a apresentação dos seus trabalhos; 

-  Representar a figura humana com pormenores; 

-  Utilizar de forma autónoma diferentes materiais e meios de expressão (pintura, 

colagem, desenho, entre outros);  

- Criar objetos, cenas reais ou imaginárias, em formato tridimensional, utilizando 

diversos materiais; 

-  Emitir juízos sobre os seus trabalhos e sobres as formas visuais (obras de arte, 

natureza, objetos), indicando alguns critérios da sua avaliação; 

-  Representar vivências individuais e coletivas. 
 

 
Subdomínio da 

Dança 

 

- Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os 

outros; 

- Expressar através da dança sentimentos e emoções em diferentes situações;  

- Reproduzir movimentos rítmicos e coreografias; 

- Comunicar  através do movimento expressivo, dança, vivências individuais, ideias, 

temas, histórias e mensagens do quotidiano. 
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Perfil do Aluno 
 
 

No final da Educação Pré-escolar, a criança deverá:  
 

 Ser capaz de se integrar no grupo, respeitando a comunidade educativa, 
colaborando na organização, mostrando saber escutar e esperar pela sua vez; 

 Analisar criticamente as regras de convivência e de vida social; 
 Planear, executar e terminar as suas tarefas com empenho e autonomia;  
 Revelar atitudes de respeito, cooperação, partilha e aceitação da diferença;  
 Ser capaz de trabalhar colaborativamente em grupo;  
 Demonstrar curiosidade de saber e compreender o porquê das coisas/ações;  
 Ter consciência da importância da preservação de valores ambientais;  
 Interpretar código simbólico;  
 Diferenciar escrita convencional do desenho;  
 Compreender e utilizar vocabulário básico adequado ao seu nível etário;  
 Relatar acontecimentos, ideias ou histórias de forma organizada e contextualizada;  
 Ser capaz de classificar, seriar e ordenar;  
 Fazer correspondência associando o número à quantidade;  
 Adquirir noção de espaço e tempo;  
 Revelar coordenação motora para a aprendizagem da escrita;  
 Adquirir noção de lateralidade;  
 Demonstrar interesse e curiosidade em atividades experienciais;  
 Participar no jogo simbólico;  
 Desenvolver capacidades de escuta e produção de sons;  
 Revelar curiosidade pelo mundo que o rodeia, formulando questões sobre objetos, 

lugares, contextos e acontecimentos que observa no seu quotidiano. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
1.º Ciclo                                                                                                Ano: 1.º 

 
Critérios de Avaliação 

(Iguais para todas as disciplinas) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Á
re

as
 d

e 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 

C
ap

ac
id

ad
es

 

       75% 

Oralidade 10% 
Compreende 

Expressa-se 

Leitura 
Escrita 

Numeracia 

20% 
Relaciona e Interpreta 

Expressa-se 

Aplica e Executa 

 Tecnologias da Comunicação 5% 
Utiliza as TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) 

Provas Escritas e/ou Práticas 40% Proficiência na realização 

A
tit

ud
es

  
e 

 

V
al

or
es

 
 25% 

Interesse 
Empenho 

Responsabilidade 

 

10% 
 
 

Registos e Organização do caderno 

diário 

Material necessário 

Pontualidade e Assiduidade 

Realização dos trabalhos de casa 

Realização de outros trabalhos 

Autonomia e Iniciativa 

Comportamento 
 

15% 
Cumprimento das regras 

Participação oportuna 

Relação interpessoal 

 
 

Menções 
Percentagem Nomenclatura 

0 – 49% Insuficiente 

50 – 69% Suficiente 

70 – 89% Bom 

90 – 100% Muito Bom 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Português 

ORALIDADE 

Interação discursiva 

 Exprimir-se livremente e/ou por solicitação do professor. 

 Contar histórias ou factos da sua vida quotidiana. 

 Descrever gravuras, desenhos, pinturas e fotografias. 

 Reconhecer elementos sonoros comuns. 

 Reconhecer diferentes rimas. 

 Relatar acontecimentos vividos, observados ou imaginados. 

 Formular perguntas e respostas. 

 Regular a participação em diferentes situações de comunicação. 

 Respeitar regras de Interação discursiva. 

 Escutar discursos breves para aprender e construir conhecimento. 

 Produzir um discurso oral com correção. 

 Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 

LEITURA E 
ESCRITA 

Consciência fonológica 

 Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas.  

 Desenvolver a consciência silábica e a sensibilidade fonológica.  

 Reconhecer o alfabeto e os grafemas.  

 Transcrever letra de imprensa para manuscrita.  

 Reconhecer valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos. 
Fluência de leitura  

 Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. 

 Ler pequenos textos dentro dos limites conhecidos, treinando a velocidade, a 
precisão e a prosódia.  

 Reconhecer palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas.  

 Ler palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas.  

 Ler textos diversos. 
Vocabulário 

 Apropriar-se de novos vocábulos. 
Compreensão de textos  

 Compreender textos com diferentes características: narrativo, informativo, 
descritivo, poema e banda desenhada. 

 Organizar a informação de um texto lido. 

 Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. 

 Monitorizar a compreensão. 

 Reconhecer sequências de: acontecimentos; mudanças de espaço; temas; 
assuntos; informações essenciais; intenções e emoções de personagens. 

Ortografia e pontuação  

 Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

 Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
Produção escrita 

 Transcrever e escrever textos.  

 Responder a questionários sobre os textos lidos. 
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 Localizar informação em material escrito. 

INICIAÇÃO À 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

Audição e leitura 

 Ouvir e/ou ler obras de literatura para a infância, de textos da tradição popular e 
outros textos literários selecionados pelo aluno, sob orientação.  

 Ler em termos pessoais. 
Compreender o texto  

 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 

 Dizer e contar, em termos pessoais e criativos. 
Produção expressiva 

 Produzir histórias inventadas.  

 Recriar textos. 

GRAMÁTICA 

Morfologia e lexicologia 

 Descobrir regularidades no funcionamento da língua-  

 Compreender formas de organização do léxico. 

 Conhecer os sinais de pontuação abordados.  

 Reconhecer o nome e o adjetivo qualificativo, flexão em género e número (regular). 

 Reconhecer sinónimos e antónimos. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Matemática 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Identificar números naturais até 100. 

 Contar até 100. 

 Comparar objetos segundo algumas das suas propriedades. 

 Comparar e ordenar números. 

 Efetuar contagens progressivas e regressivas envolvendo números até 100.  
Sistema de numeração decimal 

 Descodificar o sistema de numeração decimal.  

 Reconhecer o valor posicional dos algarismos. 

 Reconhecer e aplicar os símbolos >,< e =. 

 Comparar e ordenar de números até 100.  
Adição 

 Realizar adições cuja soma seja inferior a 100 por cálculo mental, métodos 
informais, tirando partido do sistema decimal de posição. 

 Resolver problemas com um só passo, envolvendo situações de juntar e 
acrescentar.  

Subtração  

 Realizar subtrações envolvendo números naturais até 20 por métodos informais. 

 Reconhecer a relação entre a subtração e a adição.  

  Realizar subtrações de números até 100, utilizando contagens progressivas e 
regressivas com nove unidades, no máximo, ou tirando partido do sistema de 
numeração decimal de posição. 

 Resolver problemas com um só passo, envolvendo situações de retirar, comparar 
ou completar. 

GEOMETRIA . Localização e orientação no espaço 
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E MEDIDA  Utilizar as relações de posição e alinhamentos de objetos e pontos.  

 Situar-se e situar objetos no espaço. 

 Comparar distâncias entre pares de objetos e pontos. 
Figuras geométricas 

 Reconhecer e representar formas geométricas.  

 Reconhecer partes retilíneas de objetos e desenhos. 

 Reconhecer partes planas de objetos e figuras planas. 

 Identificar os sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, retângulo, cilindro e esfera.  
Distâncias e comprimentos 

 Medir distâncias e comprimentos que possam ser expressos como unidades de 
comprimento e medidas de comprimento expressas em números naturais.  

Áreas  

 Reconhecer figuras equidecomponíveis e figuras equivalentes.  
Tempo  

 Utilizar fenómenos cíclicos naturais para contar o tempo. 

 Utilizar e relacionar corretamente os termos: dias; semanas; meses; anos. 
Dinheiro  

 Reconhecer as moedas e notas da área do Euro. 

 Efetuar contagens de dinheiro envolvendo números até 100,  em euros e/ou em 
cêntimos. 

ORGANIZÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

Representação de conjuntos 

 Utilizar corretamente os termos conjunto, elemento pertencente a um conjunto, 
cardinal de um conjunto. 

 Classificar dados utilizando diagramas de Venn com conjuntos disjuntos. 
Representação de dados 

 Recolher e representar conjuntos de dados.  

 Saber ler gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura representa uma 
unidade. 

 Recolher e registar dados, utilizando gráficos de pontos e pictogramas em que cada 
figura representa uma unidade. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Estudo do Meio 

EU E OS 
OUTROS 

À descoberta de si mesmo  

 Conhecer a sua identificação: nome; idade; endereço. 

 Reconhecer as modificações do seu corpo. 

 Reconhecer e representar as partes constituintes do seu corpo e a sua identidade 
sexual.  

 Conhecer os principais estádios do ciclo da vida humana.  

 Conhecer e aplicar normas de higiene com vista à manutenção da saúde  

 Conhecer e aplicar normas de higiene alimentar. 

 Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária.  

 Conhecer e aplicar normas de prevenção de acidentes domésticos. 

 Identificar as suas perspetivas para o futuro próximo.  

 Reconhecer as unidades de tempo: dia; semana.  
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 Distinguir noite e dia. 

EU, A 
FAMÍLIA E A 

ESCOLA 

À descoberta dos outros e das instituições 

 Reconhecer membros da família. 

 Estabelecer relações de parentesco. 

 Identificar os membros da comunidade local com quem mantém relações próximas. 

 Reconhecer a colaboração de outras pessoas que facilitam a sua vida diária. 

 Conhecer e aplicar alguns cuidados na utilização e conservação de objetos. 
À descoberta das inter-relações entre espaços  

 Reconhecer os diferentes espaços da casa e suas funções. 

 Reconhecer os diferentes espaços da sua escola, suas funções e seus 
intervenientes, aplicando normas de segurança.  

 Descrever e representar os seus itinerários diários. 

 Localizar espaços em relação a um ponto de referência. 

EU E A 
NATUREZA 

 À descoberta do ambiente Natural 

 Identificar seres vivos do seu ambiente. 

 Identificar os aspetos físicos do meio local. 

 Identificar cores, sons e cheiros da natureza. 
À descoberta dos materiais e dos objetos 

 Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente. 

 Realizar experiências com a água. 

 Realizar experiências com o som. 

 Manusear objetos em situações concretas. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Apoio ao Estudo 

 

 Consolidar as aprendizagens efetuadas nas áreas curriculares, através da 
realização de exercícios práticos de aplicação e/ou de treino dos conhecimentos 
adquiridos e dos conteúdos estudados. 

 Exercitar as suas competências no domínio das linguagens básicas: leitura e 
escrita; matemática; tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

 Desenvolver métodos e hábitos de estudo autónomo e responsável, como recurso 
a estratégias diversificadas e personalizadas.  
 

O Apoio ao Estudo tem como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 
estudo e de trabalho, visando prioritariamente um reforço e um apoio nas disciplinas de 
Português e de Matemática. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Físico-Motora 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO  

 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáveis: lançar; passar; driblar; 
pontapear; toques de sustentação; cabecear; rolar o arco; (…), segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

DESLOCAMENTOS  Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 
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E EQUILÍBRIOS segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras, possibilitadas 
pela situação de: correr; saltar; deslizar; subir; descer; curvar; travar; transpor; 
(…). 

JOGOS 

 Participar em jogos infantis, cumprindo as regras de segurança e assumindo 
atitudes de respeito pelos outros. 

 Participar em jogos, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
(DANÇAS) 

 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados 
à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e o professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 Deslocar-se em toda a área, percorrendo todas as direções, sentidos e zonas, 
nas diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios 
correspondentes à marcação dos diferentes compassos simples: binário; ternário; 
quaternário, combinando lento-rápido, forte- -fraco e pausa-contínuo. 

PERCURSOS NA 

NATUREZA 
 Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 
regras de segurança e preservação do ambiente. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Plástica 
MODELAGEM E 

ESCULTURA  
 Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da: terra; areia; barro. 

 Modelar, usando apenas as mãos. 

CONSTRUÇÕES 

 Fazer e desmanchar construções. 

 Inventar novos objetos, utilizando materiais ou objetos recuperados. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: dedos; paus; giz; lápis de cor; lápis de 
grafite, carvão; lápis de cera; feltros; tintas; pincéis; (…), utilizando suportes de 
diferentes tamanhos, de diferentes espessuras, de diferentes texturas e de 
diferentes cores. 

DESENHO E 
PINTURA 

 Ilustrar de forma pessoal.  

 Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas.  

 Contornar objetos, formas e pessoas.  

 Desenhar sobre um suporte previamente preparado com anilinas, tintas de 
escrever, (…). 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas com: mãos; esponjas; trinchas; pincéis; rolos; 
pigmentos naturais; guache; aguarelas; anilinas; tintas de água; (…). 

RECORTE, 
COLAGEM, 

DOBRAGEM  

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais, como por exemplo: elementos 
naturais; lãs; cortiça; tecidos; objetos recuperados; jornais; papéis coloridos; 
ilustrações; (…), rasgando, desfiando, recortando, amassando e dobrando até 
encontrar formas, cores, texturas e espessuras diversificadas. 
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 Fazer composições colando, diferentes materiais rasgados e desfiados. 

 Fazer dobragens. 

IMPRESSÃO 

 Estampar à mão. 

 Estampar elementos naturais. 

 Imprimir com carimbos feitos com vegetais, cortiça, e outros. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Musical 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Voz  

 Dizer e entoar rimas e lengalengas.  

 Cantar canções. 

 Reproduzir pequenas melodias. 

 Experimentar sons vocais. 
 Corpo 

 Experimentar percussão corporal: batimentos; palmas; (…). 

 Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

 Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais; melodias; 
canções; gravações. 

 Associar movimentos a: pulsação; andamento; dinâmica. 

 Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco). 

Instrumentos 

 Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

EXPERIMENTAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 

E CRIAÇÃO 
MUSICAL 

Desenvolvimento Auditivo 

 Identificar sons isolados do meio próximo e da natureza.  

 Identificar ambientes e texturas sonoras do meio próximo e da natureza. 

 Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas; canções; melodias; 
danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz e movimento. 

 Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados; motivos; frases; 
escalas; agregados sonoros; canções; melodias cantadas ou tocadas, ao vivo 
ou de gravação.  

 Dialogar sobre meio ambiente sonoro. 

EXPRESSÃO E 
CRIAÇÃO MUSICAL 

 Participar em danças de: roda; fila, (…), tradicionais e infantis. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Dramática 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Corpo 

 Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e/ou aos pares. 

 Explorar as atitudes de: imobilidade-mobilidade; contração-descontração; 
tensão-relaxamento. 

 Explorar a respiração torácica e abdominal. 

 Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 
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 Explorar os movimentos segmentares do corpo. 
Voz 

 Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

 Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

 Aliar a emissão sonora a gestos e a movimentos. 

 Reproduzir sons do meio ambiente. 

ESPAÇO 

 Explorar o espaço circundante. 

 Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 

 Explorar diferentes formas de deslocação em diferentes seres (reais ou 
imaginados), em locais com diferentes características. 

 Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz. 

 Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas e tácteis.  

 Deslocar-se em coordenação com um par.  

 Explorar diferentes níveis: baixo; médio; alto. 

OBJECTOS 

 Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

 Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

 Deslocar-se com o apoio de um objeto, individualmente ou em coordenação com 
um par.  

 Explorar as transformações de objetos, imaginando-os com outras 
características e utilizando-os em diferentes ações.  

 Utilizar máscaras e fantoches. 

JOGOS 
DRAMÁTICOS 

Linguagem Não-verbal 

 Explorar a dimensão não-verbal em improvisações que poderão partir de 
histórias, contos ou situações dramatizadas. 

 Utilizar a mímica através de: gestos; atitudes; movimentos e da utilização de 
objetos em diversos jogos dramáticos, onde estão presentes os sinais exteriores 
do corpo no espaço. 

Linguagem Verbal 

 Realizar atividades coletivas ou de pequeno grupo, sensibilizando à utilização de 
sons, de silêncios e de palavras.  

 Realizar improvisações a partir de palavras, imagens, objetos ou de um tema 
dado. 

Linguagem Verbal e Gestual 

 Desenvolver em interação, pequenas improvisações, explorando globalmente, as 
possibilidades expressivas para comunicar. 
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Perfil do Aluno 

 
O aluno para transitar no final do ano letivo deverá ser:  
 
      i) Aplicado, esforçado e empenhado na realização das tarefas escolares; 
      ii) Capaz de estabelecer bons relacionamentos quer com os adultos, quer com os seus pares. 
       
      Neste sentido será avaliado com: 

 Insuficiente: i) O aluno que revela grandes dificuldades de aprendizagem;  
                      ii) O aluno não revela responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Suficiente: i) O aluno que adquiriu a maioria dos conhecimentos específicos;  
                          ii) O aluno revela alguma responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Bom: i) O aluno que adquiriu e aplicou de forma fácil os conhecimentos específicos;  
          ii) O aluno revelou empenho e interesse pelas atividade escolares. 

 Muito Bom: i) O aluno que revelou grande facilidade na aplicação dos conhecimentos em diferentes 
situações;  
                    ii) O aluno é muito responsável, empenhado e interessado pelas atividades escolares. 

Apresenta regularmente comportamentos de solidariedade e de entre ajuda para com os 
seus pares. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
1.º Ciclo                                                                                              Ano: 2.º 

 
Critérios de Avaliação 

(Iguais para todas as disciplinas) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Á
re

as
 d

e 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 

C
ap

ac
id

ad
es

 

       75% 

Oralidade 10% 
Compreende 

Expressa-se 

Leitura 
Escrita 

Numeracia 

20% 
Relaciona e Interpreta 

Expressa-se 

Aplica e Executa 

 Tecnologias da Comunicação 5% 
Utiliza as TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) 

Provas Escritas e/ou Práticas 40% Proficiência na realização 

A
tit

ud
es

  
e 

 

V
al

or
es

 
 25% 

Interesse 
Empenho 

Responsabilidade 

 

10% 
 
 

Registos e Organização do caderno 

diário 

Material necessário 

Pontualidade e Assiduidade 

Realização dos trabalhos de casa 

Realização de outros trabalhos 

Autonomia e Iniciativa 

Comportamento 
 

15% 
Cumprimento das regras 

Participação oportuna 

Relação interpessoal 

 
 

Menções 
Percentagem Nomenclatura 

0 – 49% Insuficiente 

50 – 69% Suficiente 

70 – 89% Bom 

90 – 100% Muito Bom 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Português 

ORALIDADE 

Interação discursiva  

 Exprimir-se livremente e/ou por solicitação do professor. 

 Contar histórias ou factos da sua vida quotidiana. 

 Descrever gravuras, desenhos, pinturas e fotografias. 

 Reconhecer elementos sonoros comuns e diferentes rimas.  

 Relatar acontecimentos vividos, observados e/ou imaginados.  

 Formular perguntas e respostas. 

 Regular a participação nas diferentes situações de comunicação.  
Compreensão e expressão  

 Utilizar tom de voz, articulação, entoação e ritmo adequados. 
Vocabulário 

 Aprender novo vocabulário. 

 Utilizar o vocabulário de forma adequada.  

 Retirar informação essencial de um texto. 

 Utilizar frases em complexidade crescente. 

 Exprimir por iniciativa própria ideias e sentimentos. 

 Expressar de forma orientada ideias: reconto; conto; simulação; dramatização. 

LEITURA E 
ESCRITA 

Consciência fonémica 

 Perceber e discriminar fonemas, desenvolvendo a consciência fonémica e as 
habilidades fonémicas.  

 Desenvolver a consciência silábica e a sensibilidade fonológica.  

 Consolidar o alfabeto e grafemas. 

 Realizar correspondências grafofonémicas: grafemas com diacrítico; dígrafos; 
ditongos. 

 Realizar correspondências fonográficas.  
Fluência de leitura  

 Realizar a leitura de texto, tendo em atenção a velocidade, a precisão e a prosódia.  

 Reconhecer palavras e pseudopalavras, com complexidade silábica crescente. 

 Ler palavras regulares e irregulares. 

 Ler textos diversos.  
Compreensão de texto 

 Reconhecer textos com diferentes características: narrativo; informativo; descritivo; 
poema; banda desenhada.  

Vocabulário  

 Aumentar o vocabulário. 

 Aplicar vocabulário novo. 
Sentidos do texto  

 Identificar sequências de acontecimentos: mudança de espaço; encadeamentos de 
causa e efeito; tema; assunto. 

 Apreender a informação essencial num texto. 

 Articular factos e ideias.  

 Pesquisar e registar informação.  
Ortografia e pontuação  
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 Reconhecer sílabas, palavras, pseudopalavras, frases e textos. 

 Reconhecer todos os acentos gráficos.  

 Reconhecer o sinal de pontuação: vírgula. 

 Relacionar letra de imprensa com a manuscrita e vice-versa. 

 Transcrever da letra de imprensa para letra manuscrita frases e textos.  
Produção de texto  

 Escrever informações, explicações e/ou pequenas narrativas.  

 Planificar a escrita de um texto, com as ideias‐chave.  

 Redigir e rever o texto produzido em concordância com tempos verbais adequados.  

 Utilizar sinónimos e pronomes. 

 Ter cuidado com a apresentação gráfica. 

INICIAÇÃO À 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

Audição e leitura 

 Ouvir e/ou ler obras de literatura para a infância, textos da tradição popular e de 
outros textos literários selecionados pelo aluno, sob orientação. 

 Realizar a leitura, utilizando diferentes formas de expressão: silenciosa; em voz 
alta; em coro. 

Compreensão de texto  

 Reconhecer a cadência dos versos.  

 Antecipar conteúdos.  

 Identificar intenções e emoções das personagens.  

 Realizar inferências de sentimentos e /ou atitudes.  

 Recontar um texto. 

 Expressar sentimentos e emoções.  
Memorização e recitação  

 Memorizar lengalengas, adivinhas rimadas e/ou poemas. 
Produção expressiva  

 Escrita de histórias inventadas.  

 Recriar textos.  

 Escrita de textos em prosa e/ou em verso rimado. 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras  

 Identificar nomes, determinantes artigos: definido e indefinido, verbos e adjetivos 
qualificativos.  

Lexicologia  

 Reconhecer sinónimos e antónimos. 

 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Matemática 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números naturais  

 Identificar numerais ordinais até ao 20.º (vigésimo). 

 Identificar números naturais até 1000. 

 Realizar contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e de 5 em 5.  

 Identificar números pares e número ímpares através do algarismo das unidades. 
Sistema de numeração decimal 



 
 

 
 

 
  

20 
 

 

 Identificar ordens decimais: unidades; dezenas; centenas. 

 Ler e representar qualquer número natural até 1000, identificando o valor posicional 
dos algarismos que o compõem.  

 Comparar e ordenar números naturais até 1000, utilizando os símbolos  >,< e = . 
        Adição e Subtração 

  Realizar o cálculo mental em: somas de números de um algarismo; diferenças de 
números até 20; adições e subtrações de 10 e 100 em números de três algarismos. 

 Realizar adições cuja soma seja inferior a 1000.  

 Realizar subtrações de números até 1000.  

 Resolver problemas com um ou dois passos, envolvendo situações de juntar, 
acrescentar, retirar, comparar ou completar. 

Multiplicação  

 Efetuar multiplicações, adicionando parcelas iguais. 

 Reconhecer os símbolos x e os termos fator e produto. 

 Calcular um produto por 0 e por 1. 

 Aprender as tabuadas dos 2, 3, 4, 5, e 10. 

 Reconhecer os termos dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo.  

 Resolver problemas com um ou dois passos, envolvendo situações multiplicativas 
nos sentidos aditivo e combinatório. 

Divisão inteira  

 Realizar a divisão exata por métodos informais.  

 Identificar a relação entre a divisão exata e a multiplicação. 

 Identificar na divisão os termos dividendo, divisor e quociente.   

 Reconhecer o símbolo :. 

 Identificar os termos metade, terça parte, quarta parte e quinta parte. 

 Resolver problemas com um passo, envolvendo situações de partilha equitativa e 
de agrupamento.  

Números racionais não negativos 

 Identificar frações como medidas de comprimentos e de outras grandezas. 

  Representar os números naturais e as frações numa reta numérica.  
Sequências e regularidades  

 Resolver problemas, envolvendo a determinação de termos de uma sequência 
dada, a lei de formação e a determinação de uma lei de formação, compatível com 
uma sequência parcialmente conhecida. 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

Localização e orientação no espaço  

 Identificar direções no espaço relativamente a um observador.  

 Identificar voltas inteiras, meias voltas, quartos de volta, viragens à direita e à 
esquerda. 

 Traçar itinerários em grelhas quadriculadas. 

 Identificar figuras geométricas, retas e semirretas, polígonos e linhas poligonais. 

 Identificar parte interna e externa de linhas planas fechadas.  

 Identificar triângulos isósceles, equiláteros e escalenos.  

 Identificar quadriláteros: retângulos, quadrados e losangos. 

 Identificar pentágonos e hexágonos. 

 Identificar sólidos geométricos, poliedros e não poliedros; pirâmides e cones; 
vértice, aresta e face. 
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 Reconhecer atributos geométricos e não geométricos de um objeto. 

 Construir de figuras com eixo de simetria.  
Medida, Distância e Comprimento  

 Comparar medidas de comprimento em dada unidade. 

 Identificar subunidades de comprimento da unidade: um meio; um terço; um quarto; 
um quinto; um décimo; um centésimo; um milésimo. 

 Identificar unidades do sistema métrico. 

 Calcular o perímetro de um polígono.  

 Medir áreas, usando medidas de área em unidades não convencionais. 
 Medir volumes e capacidades, utilizando medidas em unidades não convencionais. 

 Reconhecer figuras equidecomponíveis em construções, com cubos de arestas 
iguais. 

 Ordenar capacidades de recipientes. 

 Utilizar o litro como unidade de medida de capacidade. 

 Comparar volumes de objetos por imersão em líquido contido num recipiente.  

 Comparar massas em balanças de dois pratos. 

  Realizar pesagens em unidades não convencionais. 

  Reconhecer o quilograma como unidade de medida de massa.  

 Utilizar diferentes instrumentos de medida do tempo. 

 Reconhecer a hora como unidade de medida do tempo. 

 Utilizar relógios de ponteiros para identificar as medidas de tempo em: horas; meias 
horas; quartos de hora. 

 Ler e interpretar calendários e horários.  

 Efetuar contagens de dinheiro em euros e cêntimos, envolvendo números até 1000.  

 Resolver problemas com um ou dois passos, envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 

ORGANIZÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

 Representar conjuntos. 

 Determinar reunião e interseção de conjuntos. 

 Construir e interpretar diagramas de Venn e de Carroll. 

 Representar dados em diferentes escalas, através de tabelas de: frequência 
absoluta; gráfico de pontos, gráfico de barras; pictogramas. 

 Realizar esquemas de contagem, utilizando as tabelas de Tally Charts. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Estudo do Meio 

EU E OS 
OUTROS 

À descoberta de si mesmo 

O passado mais longínquo da criança 

 Reconhecer datas e factos como por exemplo: data de nascimento; quando começou 
a andar, a falar; (...).  

 Localizar em mapas: local de nascimento; locais onde tenha vivido; locais onde 
tenha passado férias. 

 Localizar numa linha de tempo, datas e factos significativos. 

 Reconhecer unidades de tempo o mês e o ano. 

 Identificar ano comum e ano bissexto. 
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As suas perspetivas para um futuro mais longínquo 

 Dialogar sobre as próximas férias grandes e exprimir aspirações e enunciar 
projetos.  

O seu corpo: Os órgãos dos sentidos 

 Localizar os órgãos dos sentidos, no corpo. 

 Distinguir objetos pelo cheiro, sabor, textura e forma. 

 Distinguir sons, cheiros e cores no ambiente que o rodeia.  

 Reconhecer modificações do seu corpo. 
A saúde do seu corpo 

 Conhecer e aplicar normas de higiene: do corpo; da alimentação, do vestuário, dos 
espaços de uso coletivo. 

 Identificar alguns cuidados a ter com a visão e audição. 

 Reconhecer a importância da vacinação para a saúde. 
A segurança do seu corpo 

 Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária. 

 Identificar alguns cuidados na utilização dos transportes públicos e das passagens 
de nível. 

 Conhecer e aplicar regras de segurança: na praia; nos rios; nas piscinas; (…). 

EU, A 
FAMÍLIA E A 

ESCOLA 

À descoberta dos outros e das instituições 

O passado próximo familiar  

 Reconhecer e localizar numa linha do tempo datas e factos significativos.  

 Localizar, em mapas ou plantas, diferentes locais. 
A vida em sociedade  

 Conhecer e aplicar algumas regras de convivência social. 

 Respeitar os interesses individuais e coletivos.  

 Conhecer e aplicar formas de harmonização de conflitos: diálogo; consenso; 
votação; (…). 

Modos de vida e funções sociais de alguns membros da comunidade 

 Contactar e descrever membros da comunidade envolvente, como por exemplo: idade; 
sexo/género; profissão; local de trabalho; (…). 

Instituições e serviços existentes na comunidade 

 Contactar e recolher dados sobre os serviços de: coletividades; saúde; correios; bancos; 
autarquias, organizações religiosas; (…). 

À descoberta das inter-relações entre espaços 

Os seus Itinerários 

 Descrever os seus itinerários. 

 Localizar os pontos de partida e de chegada.  

 Traçar os itinerários em plantas ou mapas.  
Meios de Comunicação  

 Distinguir diferentes tipos de transportes utilizados na sua comunidade.  

 Conhecer outros tipos de transporte.  
 Reconhecer tipos de comunicação social. 

EU E A 
NATUREZA 

À descoberta do ambiente Natural 

Os seres vivos do seu ambiente 

 Observar e identificar algumas plantas mais comuns existentes no ambiente 
próximo. 
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 Reconhecer diferentes ambientes onde vivem as plantas. 

 Conhecer as partes constitutivas da planta. 

 Registar, ao longo do ano, a transformação física de uma planta. 

 Observar e identificar alguns animais mais comuns do ambiente próximo. 

 Reconhecer diferentes ambientes onde vivem os animais.  

 Reconhecer as características exteriores de alguns animais.  

 Recolher dados sobre o modo de vida dos animais.  
Aspetos físicos do meio local  

 Registar as condições atmosféricas diárias. 

 Reconhecer alguns estados de tempo. 

 Relacionar as estações do ano com as características específicas de cada estado 
de tempo. Reconhecer a existência do ar. 

 Reconhecer o ar em movimento.  

 Conhecer aspetos físicos e seres vivos de outras regiões ou países. 
À descoberta dos materiais e dos objetos  

 Realizar experiências com materiais e objetos de uso corrente. 

 Realizar experiências com ar.  

 Manusear objetos em situações concretas. 
 Conhecer e aplicar alguns cuidados aquando da realização de experiências, assim 

como, na utilização e conservação dos objetos. 

 
 
 
 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Apoio ao Estudo 

 

 Consolidar as aprendizagens efetuadas nas áreas curriculares, através da 
realização de exercícios práticos de aplicação e/ ou de treino dos conhecimentos 
adquiridos e dos conteúdos estudados. 

 Exercitar as suas competências no domínio das linguagens básicas: leitura e 
escrita; matemática; tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

 Desenvolver métodos e hábitos de estudo autónomo e responsável, como recurso 
a estratégias diversificadas e personalizadas.  
 

O Apoio ao Estudo tem como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 
estudo e de trabalho, visando prioritariamente um reforço e um apoio nas disciplinas de 
Português e de Matemática. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Físico-Motora 
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PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO  

 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáveis: lançar; passar; driblar; 
pontapear; toques de sustentação; cabecear; rolar o arco; (…), segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

DESLOCAMENTOS 
E EQUILÍBRIOS 

 Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras, possibilitadas 
pela situação de: correr; saltar; deslizar; subir; descer; curvar; travar; transpor; 
(…). 

JOGOS 

 Participar em jogos infantis, cumprindo as regras de segurança e assumindo 
atitudes de respeito pelos outros. 

 Participar em jogos, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
(DANÇAS) 

 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados 
à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e o professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 Deslocar-se em toda a área, percorrendo todas as direções, sentidos e zonas, 
nas diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios 
correspondentes à marcação dos diferentes compassos simples: binário; ternário; 
quaternário, combinando lento-rápido, forte-fraco e pausa-contínuo. 

PERCURSOS NA 

NATUREZA 
 Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 
regras de segurança e preservação do ambiente. 

 
 
 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Plástica 

MODELAGEM E 
ESCULTURA  

 Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da: terra; areia; barro; massa 
de cores. 

 Modelar, usando apenas as mãos. 

CONSTRUÇÕES 

 Fazer e desmanchar construções. 

 Inventar novos objetos, utilizando materiais ou objetos recuperados. 

 Ligar e /ou colar elementos para uma construção. 

 Desmontar e montar objetos. 

 Fazer construções a partir de uma representação no plano. 

DESENHO E 
PINTURA 

Desenho de expressão livre 

 Desenhar em diferentes espaços: na areia; em terra molhada; no chão do recreio; 



 
 

 
 

 
  

25 
 

 

no quadro da sala; (…). 

 Desenhar num suporte, previamente preparado com anilinas, tintas de escrever; 
(…). 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: dedos; paus; giz; lápis de cor; lápis de 
grafite, carvão; lápis de cera; feltros; tintas; pincéis; (…), utilizando suportes de 
diferentes tamanhos, de diferentes espessuras, de diferentes texturas e de 
diferentes cores. 

Atividades gráficas sugeridas  

 Desenhar jogos no recreio. 

 Ilustrar de forma pessoal.  

 Criar frisos de cores em quadrículas.  

 Contornar objetos, formas e pessoas.  
Pintura de expressão livre  

 Fazer experiências de mistura de cores. 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, 
com pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água… 

Atividade de pintura sugerida 

 Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada. 

 Fazer pintura soprada.  

 Pintar utilizando dois materiais diferentes. 

 Pintar cenários, adereços, construções.  

RECORTE, 
COLAGEM, 

DOBRAGEM  

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais, como por exemplo: elementos 
naturais; lãs; cortiça; tecidos; objetos recuperados; jornais; papéis coloridos; 
ilustrações; (…), rasgando, desfiando, recortando, amassando e dobrando até 
encontrar formas, cores, texturas e espessuras diversificadas. 

 Fazer composições colando, diferentes materiais rasgados e desfiados. 

 Fazer dobragens. 

IMPRESSÃO  Imprimir com carimbos feitos com vegetais, cortiça e outros. 

TECELAGEM E 
COSTURA 

 Utilizar diferentes materiais, em tapeçarias. 

 Desfazer diferentes texturas.  

 Tecer em teares de cartão. 

CARTAZES  Fazer composições, usando a imagem, recortando e colando elementos. 

 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Musical 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Voz  

 Dizer e entoar rimas e lengalengas.  

 Cantar canções. 

 Reproduzir pequenas melodias. 

 Experimentar sons vocais. 
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 Corpo 

 Experimentar percussão corporal: batimentos; palmas; (…). 

 Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

 Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais; melodias; 
canções; gravações. 

 Associar movimentos a: pulsação; andamento; dinâmica. 

 Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco). 

 Participar em coreografias simples, inventando e reproduzindo gestos, 
movimentos e passos. 

Instrumentos 

 Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

 Construir instrumentos musicais simples, segundo indicações ordenadas de 
construção. 

 Utilizar instrumentos musicais. 

EXPERIMENTAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 

E CRIAÇÃO 
MUSICAL 

Desenvolvimento Auditivo 

 Identificar sons isolados do meio próximo e da natureza.  

 Identificar ambientes e texturas sonoras do meio próximo e da natureza. 

 Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas; canções; melodias; 
danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz e movimento. 

 Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados; motivos; frases; 
escalas; agregados sonoros; canções; melodias cantadas ou tocadas, ao vivo 
ou de gravação.  

 Dialogar sobre: meio ambiente sonoro; produções individuais e/ou de grupo; 
encontros com músicos; espetáculos musicais. 

EXPRESSÃO E 
CRIAÇÃO MUSICAL 

 Participar em danças de: roda; fila, (…), tradicionais e infantis. 

 Utilizar diferentes formas e materiais de produção de sons: voz; percussão 
corporal; objetos; (…). 

 Utilizar diferentes texturas e ambientes sonoros nas canções e nas danças. 

REPRESENTAÇÃO 
DO SOM 

 Inventar e utilizar gestos, sinais e palavras para expressar e comunicar 
diferentes: timbres; intensidades; alturas; pulsações; andamentos; tempos. 

 Inventar e utilizar códigos para representar diferentes sons, utilizando a voz, o 
corpo e instrumentos. 

 Utilizar vocabulário adequado a situações sonoras e musicais experienciadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Dramática 
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JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Corpo 

 Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e/ou aos pares. 

 Explorar as atitudes de: imobilidade-mobilidade; contração-descontração; 
tensão-relaxamento. 

 Explorar a respiração torácica e abdominal. 

 Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 

 Explorar os movimentos segmentares do corpo. 
Voz 

 Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

 Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

 Aliar a emissão sonora a gestos e a movimentos. 

 Reproduzir sons do meio ambiente. 

ESPAÇO 

 Explorar o espaço circundante. 

 Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 

 Explorar diferentes formas de deslocação em diferentes seres (reais ou 
imaginados), em locais com diferentes características. 

 Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas e tácteis.  

 Deslocar-se em coordenação com um par.  

 Explorar diferentes níveis: baixo; médio; alto. 

 Explorar mudanças de níveis, individualmente e aos pares. 

OBJECTOS 

 Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

 Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

 Deslocar-se com o apoio de um objeto, individualmente ou em coordenação com 
um par.  

 Explorar as transformações de objetos, imaginando-os com outras 
características e utilizando-os em diferentes ações.  

 Utilizar objetos, atribuindo-lhes características imaginárias em situações de 
interação, que pode ser a dois ou em pequeno grupo. 

 Utilizar máscaras e fantoches. 

JOGOS 
DRAMÁTICOS 

Linguagem Não-verbal 

 Reproduzir movimentos em espelho. 

 Utilizar espontaneamente gestos, atitudes e movimentos. 

 Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos, a partir de diferentes 
estímulos sonoros ou verbais, de um objeto real ou imaginário e/ou de um tema. 

 Explorar a dimensão não-verbal em improvisações que poderão partir de 
histórias, contos ou situações dramatizadas. 

Linguagem Verbal 

 Participar na elaboração oral de uma história.  

 Improvisar um diálogo ou uma pequena história a partir de uma ilustração, de 
imagens, de um som ou de um objeto.  

 Experimentar diferentes formas de expressar um texto, como poe exemplo, 
recitando. 

Linguagem Verbal e Gestual  

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos relacionados com uma 
ação em interação com o outro. 

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, formando sequências 
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de ações, com situações recriadas ou imaginadas ou a partir de: um objeto; um 
local; uma ação; uma personagem. 

 
 

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno para transitar no final do ano letivo deverá ser:  
 
      i) Aplicado, esforçado e empenhado na realização das tarefas escolares; 
      ii) Capaz de estabelecer bons relacionamentos quer com os adultos, quer com os seus pares. 
       
      Neste sentido será avaliado com: 

 Insuficiente: i) O aluno que revela grandes dificuldades de aprendizagem;  
                      ii) O aluno não revela responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Suficiente: i) O aluno que adquiriu a maioria dos conhecimentos específicos;  
                          ii) O aluno revela alguma responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Bom: i) O aluno que adquiriu e aplicou de forma fácil os conhecimentos específicos;  
          ii) O aluno revelou empenho e interesse pelas atividade escolares. 

 Muito Bom: i) O aluno que revelou grande facilidade na aplicação dos conhecimentos em diferentes 
situações;  
                    ii) O aluno é muito responsável, empenhado e interessado pelas atividades escolares. 

Apresenta regularmente comportamentos de solidariedade e de entre ajuda para com os 
seus pares. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
1.º Ciclo                                                                                            Ano: 3.º 

Critérios de Avaliação  
(Iguais para todas as disciplinas) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Á
re

as
 d

e 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 

C
ap

ac
id

ad
es

 

       75% 

Oralidade 10% 
Compreende 

Expressa-se 

Leitura 
Escrita 

Numeracia 

20% 
Relaciona e Interpreta 

Expressa-se 

Aplica e Executa 

 Tecnologias da Comunicação 5% 
Utiliza as TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) 

Provas Escritas e/ou Práticas 40% Proficiência na realização 

A
tit

ud
es

  
e 

 

V
al

or
es

 
 25% 

Interesse 
Empenho 

Responsabilidade 

 

10% 
 
 

Registos e Organização do caderno 

diário 

Material necessário 

Pontualidade e Assiduidade 

Realização dos trabalhos de casa 

Realização de outros trabalhos 

Autonomia e Iniciativa 

Comportamento 
 

15% 
Cumprimento das regras 

Participação oportuna 

Relação interpessoal 

 
 

Menções 
Percentagem Nomenclatura 

0 – 49% Insuficiente 

50 – 69% Suficiente 

70 – 89% Bom 

90 – 100% Muito Bom 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Português 

ORALIDADE 

Interação discursiva  

 Escutar para aprender e construir conhecimentos, integrados no princípio de 
cortesia. 

 Produzir um discurso com correção.  

 Realizar um pedido de esclarecimento, de informação ou uma explicação.  

 Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação do 
interlocutor. 

Compreensão e expressão  

 Usar a palavra, utilizando um tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequados. 

 Mobilizar vocabulário cada vez mais diversificado e estruturas frásicas cada vez 
mais complexas.  

 Retirar informação essencial do discurso. 

 Fazer uma apresentação oral. 

 Organizar e apresentar um pequeno discurso com intenção persuasiva. 

 Exprimir-se de forma orientada através de: reconto; conto; descrição; simulação; 
dramatização. 

LEITURA E 
ESCRITA 

Fonologia 

 Desenvolver a consciência fonémica e operar com fonemas.  
Fluência de leitura  

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Realizar a leitura tendo em atenção a velocidade, a precisão e a prosódia. 

 Ler palavras regulares e irregulares.  

 Ler textos diversos em progressão.  
Compreensão de texto  

 Identificar textos com diferentes características: narrativo; expositivo e/ou 
informativo; descritivo; notícia; carta; convite; banda desenhada. 

 Relacionar e compreender o texto com conhecimentos adquiridos anteriormente. 

 Monitorizar a compreensão. 

 Aprofundar conhecimentos. 
Vocabulário 

 Apropriar-se de novos vocábulos e aplicá-los noutras situações.  

 Identificar diferentes partes do texto: tema; assunto; informação essencial; 
antecipação de conteúdos; intenções e emoções das personagens e sua relação 
com a finalidade da ação.  

 Desenvolver opinião crítica. 

 Realizar pesquisa e registar informação. 
Ortografia e pontuação  

 Desenvolver o conhecimento da ortografia: grafemas; palavras; textos-alargamento. 

 Identificar e utilizar o sinal gráfico, o hífen. 

 Identificar e utilizar o sinal auxiliar de escrita, as aspas. 

 Identificar e usar sinais de pontuação tais como: ponto de exclamação; dois; 
travessão (no discurso direto).  
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 Usar os sinais de pontuação, dois pontos e travessão para a introdução do discurso 
direto. 

 Aprender regras de translineação. 

 Aplicar corretamente as regras de translineação. 
 Produção de texto 

 Produzir textos com diferentes características: narrativo; expositivo e/ou 
informativo; diálogo; carta; convite; aviso; diálogo; banda desenhada. 

 Realizar o plano de um texto com os diferentes passos de relacionação temática e 
organização de ideias. 

 Escrever textos, tendo em atenção a caligrafia, a ortografia e o vocabulário. 

 Fazer a amplificação de um texto, utilizando a expansão de frases, a coordenação 
de nomes, de adjetivos e de verbos. 

 Escrever diferentes textos: narrativos; informativos; dialogais. 

 Fazer a revisão de um texto, tendo em conta a planificação, o vocabulário e a 
ortografia. 

 EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

Leitura e audição  

 Ler obras de literatura para a infância, de textos da tradição popular e outros textos 
literários selecionados pelo aluno ou sob orientação.  

 Ouvir ler obras de literatura para a infância, de textos da tradição popular e outros 
textos literários selecionados pelo aluno ou sob orientação.  

 Realizar a leitura utilizando diferentes formas de expressão: silenciosa; em voz alta; 
em coro.  

 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  

 Descobrir regularidades versificadoras de um texto, como rimas, sonoridades e 
cadências.  

 Antecipar conteúdos.  

 Identificar personagens principais.  

 Realizar inferências de tempo, de instrumento e de objeto.  

 Recontar o que lê ou ouve. 

 Alterar os elementos, personagens, ações e títulos, na narrativa.  

 Identificar linguagem figurada. 

 Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista.  

 Apresentar textos e livros.  
Produção expressiva (oral e escrita)  

 Ler poemas.  

 Dramatizar textos.  

 Distinguir a prosa de poema. 

GRAMÁTICA 

 Explicitar aspetos fundamentais da Fonologia na Língua Portuguesa. 

 Conhecer propriedades das palavras: monossílabos; dissílabos; trissílabos; 
polissílabos; sílabas tónicas e átonas; palavras agudas, graves e esdrúxulas; 
classes de palavras; nomes próprios e comuns; pronomes pessoais na forma 
tónica; determinantes demonstrativos, possessivos; quantificadores numerais; 
advérbios de negação e de afirmação. 

 Morfologia e lexicologia 

 Identificar palavras variáveis e invariáveis; nomes, adjetivos qualificativos e sua 
flexão em género e em número; pronomes pessoais na forma tónica e seu número, 
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género e pessoa; conjugações verbais; flexão de verbos regulares e irregulares no 
tempo presente do indicativo; radicais de palavras afixos, prefixos e sufixos; 
famílias de palavras; sinónimos; antónimos.  

Sintaxe  

 Identificar diferentes tipos de frase: frase declarativa; frase interrogativa; frase 
exclamativa; frase afirmativa; frase negativa.  

 Identificar marcas do discurso direto.  

 Expandir e reduzir de frases. 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Matemática 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Conhecer os numerais ordinais até ao 100.º (centésimo). 

 Identificar os números naturais até ao 1000 (milhão). 

 Realizar contagens progressivas e regressivas com saltos fixos. 

 Identificar numeração romana. 

 Representar no sistema de numeração decimal os números naturais.  

 Realizar leitura de números por classes e por ordens.  

 Decompôr no sistema de numeração decimal os números até ao milhão. 

 Comparar números até ao 1000. 

 Realizar arredondamentos e estimativas.  

 Efetuar adição e subtração de números naturais. 

 Utilizar os algoritmos da adição e da subtração, envolvendo números até ao 1000. 

 Resolver problemas até três passos, envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e/ou completar. 

Multiplicação de números naturais 

 Memorizar as tabuadas do 7, 8 e 9. 

 Identificar múltiplo de um número. 

 Efetuar cálculo mental de um produto por 2, 3, 4, (…). 

 Calcular o produto de um número de um algarismo por um número de dois 
algarismos. 

 Utilizar o algoritmo da multiplicação, envolvendo números até ao 1000. 

 Reconhecer os múltiplos de 2, 5 e 10. 

 Resolver problemas até três passos, envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivo e combinatório.  

Divisão inteira 

 Efetuar divisões inteiras. 
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 Calcular uma divisão inteira por métodos informais. 

 Reconhecer a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto. 

 Efetuar cálculo mental com divisões inteiras por divisores e quocientes inferiores 
a10. 

 Utilizar corretamente as expressões divisor de e divisível por. 

 Reconhecer a relação entre múltiplo e divisor. 

 Resolver problemas até três passos, envolvendo situações de partilha equitativa e 
de agrupamento. 

Números racionais não negativos  

 Reconhecer a fração como representação de medida de comprimento e de outras 
grandezas. 

 Utilizar corretamente os numerais fracionários. 

 Representar frações na reta numérica. 

 Reconhecer frações equivalentes.  

 Identificar número racional. 

 Ordenar números racionais representados por frações com o mesmo numerador ou 
o mesmo denominador, utilizando a reta numérica ou a medição de outras 
grandezas. 

 Utilizar corretamente o termo fração própria.  
Adição e subtração de números racionais não negativos representados por 
frações  

 Realizar adição e subtração na reta numérica por justaposição retilínea de 
segmentos de reta. 

 Produto de um número natural por um número racional, representado por uma 
fração unitária. 

 Realizar adição e subtração de números racionais, representados por frações com 
o mesmo denominador. 

 Realizar a decomposição de um número racional na soma de um número natural 
com um número racional, representável por uma fração própria. 

Representação decimal de números racionais não negativos   

 Identificar frações decimais. 

 Representar números racionais na forma de dízimas finitas. 

 Reduzir frações decimais ao mesmo denominador. 

 Realizar a adição de números racionais, representados por frações decimais com 
denominadores até 1000. 

 Utilizar os algoritmos para a adição e para a subtração de números racionais 
representados por dízimas finitas. 

 Efetuar a decomposição decimal de um número racional, representado na forma de 
uma dízima finita. 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

 Localização e orientação no espaço  

 Identificar segmentos de reta paralelos e perpendiculares em grelhas 
quadriculadas. 

 Reconhecer direções perpendiculares e quartos de volta. 

 Identificar direções horizontais e verticais. 

 Identificar coordenadas em grelhas quadriculadas.  
Figuras geométricas  
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 Identificar circunferência, círculo, superfície esférica e esfera. 

 Utilizar corretamente os termos centro, raio e diâmetro. 

 Identificar eixos de simetria em figuras planas. 
Medida Comprimento  

 Identificar e relacionar unidades de medida de comprimento do sistema métrico. 

 Efetuar conversões.  
Área  

 Medir áreas em unidades quadradas. 

 Utilizar a fórmula para o cálculo da área de um retângulo com lados de medida 
inteira. 

 Massa  

 Identificar e relacionar unidades de massa do sistema métrico. 

 Efetuar conversões. 

 Realizar pesagens utilizando as unidades do sistema métrico. 

  Descobrir a relação entre o litro e o quilograma. 
Capacidade  

 Identificar e relacionar unidades de capacidade do sistema métrico. 

 Efetuar conversões. 

 Realizar medições de capacidades em unidades do sistema métrico.  
Tempo  

 Relacionar minutos e segundos.  

 Realizar a leitura do tempo em relógios com ponteiros. 

 Efetuar conversões com medidas de tempo. 

 Efetuar adições e subtrações com medidas de tempo.  
Dinheiro  

  Adicionar e subtrair quantias de dinheiro.  
Problemas  

 Resolver problemas até três passos, envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

ORGANIZÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

Representação e tratamento de dados  

 Representar conjuntos de dados em diagramas de caule-e-folhas.  

 Identificar a frequência absoluta. 

 Identificar a moda. 

 Identificar mínimo, máximo e amplitude. 

  Resolver problemas, envolvendo análise e organização de dados, frequência 
absoluta, moda e amplitude. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Estudo do Meio 

À 
DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

A sua naturalidade e nacionalidade 

 Identificar a sua naturalidade e nacionalidade: freguesia; concelho; distrito; país. 
O seu corpo 

 Identificar fenómenos relacionados com algumas das funções vitais do corpo, como 
a digestão, a circulação e a respiração. 

 Conhecer as funções vitais do corpo: digestiva; respiratória; circulatória; excretora; 
reprodutora/sexual. 
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 Conhecer alguns órgãos dos aparelhos correspondentes, como: boca; estômago; 
intestinos; coração; pulmões; rins; órgãos genitais. 

 Localizar os órgãos dos aparelhos em representações do corpo humano. 

 Reconhecer situações agradáveis e desagradáveis e suas diferentes possibilidades 
de reação. 

 Reconhecer estados psíquicos e respetivas reações físicas. 

 Reconhecer alguns sentimentos e suas manifestações. 
A saúde do seu corpo  

 Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a saúde.  

 Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.  
A segurança do seu corpo 

 Conhecer algumas regras de primeiros socorros, como mordeduras de animais e 
hemorragias. 

À 
DESCOBERTA 
DOS OUTROS 

 E DAS 
INSTITUIÇÕES 

Os membros da sua família 

 Estabelecer relações de parentesco. 

 Construir uma árvore genealógica simples. 
O passado familiar mais longínquo 

 Reconhecer datas e factos significativos da história da família. 

 Localizar acontecimentos importantes da família numa linha de tempo. 

 Reconhecer locais importantes para a história da família. 

 Localizar locais importantes da família em mapas ou plantas. 

 Conhecer unidades de tempo, a década. 
O passado do meio local 

 Identificar figuras da história local presentes na toponímia, na estatuária, na 
tradição oral, (…). 

 Conhecer factos e datas importantes para a história local, tais como: origem da 
povoação; concessão de forais; batalhas; lendas históricas; (…). 

 Conhecer vestígios do passado local: habitações; castelos; moinhos; antigas 
fábricas; igrejas; monumentos pré-históricos; pontes; solares; pelourinhos; (…); 
alfaias; instrumentos antigos e sus atividades a que estavam ligados; costumes e 
tradições locais (festas, jogos tradicionais, medicina popular, trajes, gastronomia, 
(…); feriado municipal e qual o acontecimento/história associado.  

 Reconhecer a importância do património histórico local. 

 Conhecer costumes e tradições de outros povos. 

 Reconhecer símbolos locais, bandeiras e brasões, da freguesia, concelho e distrito. 

 Conhecer símbolos regionais, bandeiras e brasões, das Ilhas dos Açores e 
Madeira. 

 Outras culturas da comunidade local. 

À 
DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 
 

Os seres vivos do ambiente próximo 

 Comparar e classificar plantas segundo alguns critérios, tais como: cor da flor, 
forma da folha, tipo de folha (caduca ou persistente), forma da raiz, plantas 
comestíveis e não comestíveis. 

 Elaborar um herbário.  

 Realizar experiências e conhecer as diferentes formas de reprodução das plantas: 
germinação das sementes; reprodução por estaca; (…).  

 Reconhecer a utilidade das plantas na alimentação, no mobiliário, na elaboração de 
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fibras vegetais, (…).  

 Comparar e classificar animais segundo as suas características externas e modos 
de vida.  

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas e dos 
animais, como por exemplo: água; ar; luz; temperatura; solo.  

 Realizar experiências com diferentes plantas. 

 Construir cadeias alimentares simples. 
Aspetos físicos do meio local 

 Recolher amostras de diferentes tipos de solo e identificar algumas das suas 
características. 

 Procurar elementos que se encontram no solo.  

 Recolher amostras de rochas existentes no ambiente próximo e identificar algumas 
das suas características. 

 Reconhecer a utilidade de algumas rochas. 

 Distinguir tipos de relevo existentes na região. 

 Observar diretamente e indiretamente os diferentes tipos de relevo. 

 Localizar em mapas os diferentes tipos de relevo 

 Distinguir meios aquáticos existentes na região. 

 Localizar em mapas os meios aquáticos. 

 Reconhecer nascente, foz, margem direita e esquerda e afluentes. 
Os astros 

 Reconhecer o Sol como fonte de luz e de calor.  

 Observar as várias posições do Sol ao longo do dia e identificar: nascente; sul; 
norte; poente. 

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas. 

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTRE 
ESPAÇOS 

Os seus itinerários 

 Descrever itinerários não diários.  

 Localizar os pontos de partida e de chegada.  

 Traçar itinerários em plantas e/ou mapas. 
Localizar espaços em relação a um ponto de referência 

 Identificar diferentes procedimentos 7 instrumentos de orientação: sol; bússola; 
(…).  

 Identificar diferentes espaços do seu bairro ou da sua localidade: habitação; 
comércio; serviços; lazer, (…). 

 Reconhecer as diferentes funcionalidades dos espaços locais. 

 Representar em diferentes formas os espaços locais, através de desenhos, de 
pinturas, (…).  

 Localizar os espaços locais numa planta do bairro ou da localidade. 
 Deslocação dos seres vivos 

 Reconhecer diferentes formas de deslocação das pessoas se deslocam, quando 
vão para: escola; trabalho; férias; (…).  

 Reconhecer diferentes formas, locais e quando se deslocam os animais. 
 O comércio local 

 Contactar, observar e descrever diferentes locais de comércio. 

 Reconhecer nos produtos a: composição; validade; modo de emprego; como 
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indicações obrigatórias. 

 Reconhecer a importância do recibo e/ou fatura no ato de uma compra. 
 Meios de comunicação 

  Pesquisar sobre a evolução dos transportes.  

  Pesquisar sobre a evolução das comunicações, pessoais e sociais. 

À 
DESCOBERTA 

DOS 
MATERIAIS E 

OBJETOS 

 Realizar experiências com a luz. 

 Realizar experiências com ímanes. 

 Realizar experiências de mecânica. 

 Manusear diferentes objetos em situações concretas, tais como: tesoura; martelo; sacho; 
serrote; máquina fotográfica e de escrever; gravador; retroprojetor; projetor de 
diapositivos; lupa; bússola; microscópio; (…). 

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTREA 
NATUREZA E 
A SOCIEDADE 

 

O turismo no meio local 

 Identificar alguns fatores de atração turística. 

 Reconhecer algumas infraestruturas turísticas da região. 

 Discutir as vantagens e desvantagens do turismo para a região. 
As construções do meio local 

 Observar edifícios construídos e/ou em diversas fases de construção. 

 Identificar materiais utilizados na construção de edifícios. 

 Identificar profissões envolvidas na construção de edifícios. 

 Reconhecer diferentes funções de cada edifício. 

 Reconhecer outras construções no meio local, como; pontes; estradas; portos; 
caminhos-de-ferro; barragens; (…).  

 Reconhecer a importância e a necessidade do saneamento básico e do 
abastecimento de água. 

 Reconhecer a importância e a necessidade dos espaços de lazer numa localidade. 

 Identificar as diferenças nas construções de outras regiões e países. 
A agricultura do meio local 

 Fazer o levantamento dos principais produtos agrícolas da região.  

 Reconhecer a agricultura como fonte de matérias-primas. 

 Identificar alguns fatores naturais com influência na agricultura. 

 Fazer o levantamento de algumas técnicas utilizadas pelo homem para superar 
dificuldades originadas por fatores naturais.  

 Investigar algumas técnicas e instrumentos tradicionais e modernas. 

 Observar as diversas etapas dos trabalhos agrícolas ao longo do ano. 

 Identificar alguns perigos para o homem e para o ambiente, resultantes do uso de 
produtos químicos na agricultura. 

A criação de gado no meio local 

 Fazer o levantamento das principais espécies animais criadas na região. 

 Distinguir entre exploração pecuária familiar e industrial. 

 Reconhecer a criação de gado como fonte de alimentos.  

 Reconhecer a criação de gado como fonte de matérias-primas. 

 Relacionar algumas atividades com a criação de gado. 

 Identificar alguns problemas de poluição provocados pela criação de gado. 
A exploração florestal do meio local  

 Fazer o levantamento das principais espécies florestais da região.  
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 Identificar alguns produtos derivados da floresta da região.  

 Reconhecer a floresta como fonte de matérias-primas. 

 Relacionar algumas atividades com a exploração florestal. 

 Conhecer algumas normas de prevenção de incêndios florestais. 
A atividade piscatória no meio local 

 Fazer o levantamento de locais de pesca da região. 

 Fazer o levantamento das principais espécies pescadas na região. 

 Reconhecer a pesca como fonte de alimentos.  

 Reconhecer a pesca como fonte de matérias-primas. 

 Reconhecer diferentes formas de criação de peixes por piscicultura. 

 Identificar alguns fatores que podem pôr em perigo as espécies aquáticas.  

 Fazer o levantamento de algumas técnicas de pesca. 

 Reconhecer formas de comercialização e conservação do pescado. 

 Fazer o levantamento de outras atividades ligadas aos meios aquáticos. 
 A exploração mineral do meio local 

 Fazer o levantamento de locais de exploração mineral. 

 Fazer o levantamento dos principais produtos minerais da região. 

 Reconhecer a exploração mineral como fonte de matérias-primas. 

 Identificar alguns perigos para o homem e para o ambiente decorrentes da 
exploração mineral. 

A indústria do meio local  

 Fazer o levantamento das indústrias existentes no meio local. 

 Identificar algumas matérias-primas usadas nas indústrias locais. 

 Identificar fontes de energia utilizadas na sua transformação. 

 Identificar a mão-de-obra e observar a maquinaria utilizada.  

 Identificar para onde vão e como vão os produtos finais.  

 Reconhecer as indústrias como fontes de poluição. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Apoio ao Estudo 

 

 Consolidar as aprendizagens efetuadas nas áreas curriculares, através da 
realização de exercícios práticos de aplicação e/ ou de treino dos conhecimentos 
adquiridos e dos conteúdos estudados. 

 Exercitar as suas competências no domínio das linguagens básicas: leitura e 
escrita; matemática; tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

 Desenvolver métodos e hábitos de estudo autónomo e responsável, como recurso 
a estratégias diversificadas e personalizadas.  
 

O Apoio ao Estudo tem como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 
estudo e de trabalho, visando prioritariamente um reforço e um apoio nas disciplinas de 
Português e de Matemática. 

 
Perfil das Aprendizagens 
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Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Físico-Motora 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO  

 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáveis: lançar; passar; driblar; 
pontapear; toques de sustentação; cabecear; rolar o arco; (…), segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

DESLOCAMENTOS 
E EQUILÍBRIOS 

 Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras, possibilitadas 
pela situação de: correr; saltar; deslizar; subir; descer; curvar; travar; transpor; 
(…). 

GINÁSTICA 

 Realizar diferentes competências, combinando posições de equilíbrio, com 
marcha lateral, para trás e para a frente. 

 Lançar e receber o arco. 

 Saltar à corda. 

 Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo. 

JOGOS 

 Participar em jogos infantis, cumprindo as regras de segurança e assumindo 
atitudes de respeito pelos outros. 

 Participar em jogos, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

 Realizar jogos coletivos com bola. 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
(DANÇAS) 

 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados 
à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e o professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 Deslocar-se em toda a área, percorrendo todas as direções, sentidos e zonas, 
nas diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios 
correspondentes à marcação dos diferentes compassos simples: binário; ternário; 
quaternário, combinando lento-rápido, forte-fraco e pausa-contínuo. 

PERCURSOS NA 

NATUREZA 
 Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 
regras de segurança e preservação do ambiente. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Plástica 

MODELAGEM E 
ESCULTURA  

 Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da: terra; areia; barro; massa 
de cores. 

 Modelar, usando apenas as mãos. 

CONSTRUÇÕES 

 Fazer e desmanchar construções. 

 Inventar novos objetos, utilizando materiais ou objetos recuperados. 

 Ligar e/ou colar elementos para uma construção. 

 Desmontar e montar objetos. 

 Fazer construções a partir de uma representação no plano. 
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DESENHO E 
PINTURA 

Desenho de expressão livre 

 Desenhar em diferentes espaços: na areia; em terra molhada; no chão do recreio; 
no quadro da sala; (…). 

 Desenhar num suporte, previamente preparado com anilinas, tintas de escrever; 
(…). 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: dedos; paus; giz; lápis de cor; lápis de 
grafite, carvão; lápis de cera; feltros; tintas; pincéis; (…), utilizando suportes de 
diferentes tamanhos, de diferentes espessuras, de diferentes texturas e de 
diferentes cores. 

Atividades gráficas sugeridas  

 Desenhar jogos no recreio. 

 Ilustrar de forma pessoal.  

 Criar frisos de cores em quadrículas.  

 Contornar objetos, formas e pessoas.  

 Utilizar livremente a régua, o compasso e o esquadro. 

 Desenhar mapas e plantas. 
Pintura de expressão livre  

 Fazer experiências de mistura de cores. 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, 
com pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água… 

Atividade de pintura sugerida 

 Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada. 

 Fazer pintura soprada.  

 Pintar utilizando dois materiais diferentes. 

 Pintar cenários, adereços, e construções.  

RECORTE, 
COLAGEM, 

DOBRAGEM  

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais, como por exemplo: elementos 
naturais; lãs; cortiça; tecidos; objetos recuperados; jornais; papéis coloridos; 
ilustrações; (…), rasgando, desfiando, recortando, amassando e dobrando até 
encontrar formas, cores, texturas e espessuras diversificadas. 

 Fazer composições colando, diferentes materiais rasgados e desfiados. 

 Fazer dobragens. 

IMPRESSÃO  Imprimir com carimbos feitos com vegetais, cortiça e outros. 

TECELAGEM E 
COSTURA 

 Utilizar diferentes materiais, em tapeçarias. 

 Desfazer diferentes texturas.  

 Tecer em teares de cartão. 

CARTAZES 
 Fazer composições, usando a imagem, a palavra, a imagem e a palavra, 

recortando e colando elementos desenhando e/ou escrevendo. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Musical 
JOGOS DE 

EXPLORAÇÃO 
 

Voz  

 Dizer e entoar rimas e lengalengas.  



 
 

 
 

 
  

41 
 

 

 Cantar canções. 

 Reproduzir pequenas melodias. 

 Experimentar sons vocais. 
 Corpo 

 Experimentar percussão corporal: batimentos; palmas; (…). 

 Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

 Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais; melodias; 
canções; gravações. 

 Associar movimentos a: pulsação; andamento; dinâmica. 

 Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco). 

 Participar em coreografias simples, inventando e reproduzindo gestos, 
movimentos e passos. 

Instrumentos 

 Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

 Construir fontes sonoras elementares, inventando e reproduzindo gestos, 
movimentos e /ou passos. 

 Utilizar instrumentos musicais. 

EXPERIMENTAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 

E CRIAÇÃO 
MUSICAL 

Desenvolvimento Auditivo 

 Identificar sons isolados do meio próximo e da natureza.  

 Identificar ambientes e texturas sonoras do meio próximo e da natureza. 

 Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas; canções; melodias; 
danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz e movimento. 

 Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados; motivos; frases; 
escalas; agregados sonoros; canções; melodias cantadas ou tocadas, ao vivo 
ou de gravação.  

 Dialogar sobre: meio ambiente sonoro; produções individuais e/ou de grupo; 
encontros com músicos; espetáculos musicais. 

 Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo o timbre, 
duração, intensidade, altura e localização. 

EXPRESSÃO E 
CRIAÇÃO MUSICAL 

 Participar em danças de: roda; fila, (…), tradicionais e infantis. 

 Utilizar diferentes formas e materiais de produção de sons: voz; percussão 
corporal; objetos; instrumentos musicais; (…). 

 Utilizar diferentes texturas e ambientes sonoros nas canções e nas danças. 

 Adaptar textos para melodias e/ou melodias para textos. 

 Utilizar texturas e ambientes sonoros em: canções; danças; histórias; 
dramatizações; (…). 

REPRESENTAÇÃO 
DO SOM 

 Inventar e utilizar gestos, sinais e palavras para expressar e comunicar 
diferentes: timbres; intensidades; alturas; pulsações; andamentos; tempos. 

 Inventar e utilizar códigos para representar diferentes sons, utilizando a voz, o 
corpo e instrumentos. 

 Utilizar vocabulário adequado a situações sonoras e musicais experienciadas. 

 Utilizar ou inventar códigos para representar sequências e/ou texturas sonoras. 

 Identificar e utilizar, gradualmente dois símbolos de leitura e escrita musical. 

 



 
 

 
 

 
  

42 
 

 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Dramática 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Corpo 

 Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e/ou aos pares. 

 Explorar as atitudes de: imobilidade-mobilidade; contração-descontração; 
tensão-relaxamento. 

 Explorar a respiração torácica e abdominal. 

 Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 

 Explorar os movimentos segmentares do corpo. 

 Explorar diferentes possibilidades expressivas e imaginar com outras 
características corporais, utilizando diferentes: atitudes corporais; ritmos 
corporais; formas; fatores de movimento, como, firme e suave, súbito e 
sustentado, direto e flexível, controlado e livre. 

 Explorar mudanças de nível, individualmente, aos pares, ou em pequenos 
grupos. 

Voz 

 Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

 Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

 Aliar a emissão sonora a gestos e a movimentos. 

 Reproduzir sons do meio ambiente. 

 Explorar a emissão sonora, fazendo variar a forma de respirar, a altura do som, 
o volume da voz, a velocidade e a entoação.  

 Explorar diferentes formas de dicção. 

ESPAÇO 

 Explorar o espaço circundante. 

 Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 

 Explorar diferentes formas de deslocação em diferentes seres (reais ou 
imaginados), em locais com diferentes características. 

 Adaptar diferentes espaços a movimentos e à voz. 

 Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas e tácteis.  

 Deslocar-se em coordenação com um par.  

 Explorar diferentes níveis: baixo; médio; alto. 

 Explorar mudanças de níveis, individualmente, aos pares ou em pequenos 
grupos. 

OBJECTOS 

 Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

 Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

 Deslocar-se com o apoio de um objeto, individualmente ou em coordenação com 
um par.  

 Explorar as transformações de objetos, imaginando-os com outras 
características e utilizando-os em diferentes ações.  

 Utilizar objetos, atribuindo-lhes características imaginárias em situações de 
interação, que pode ser a dois ou em pequeno grupo. 

 Utilizar e inventar máscaras, fantoches e marionetas. 

JOGOS 
DRAMÁTICOS 

Linguagem Não-verbal 

 Reproduzir movimentos em espelho, por contraste. 

 Utilizar espontaneamente gestos, atitudes e movimentos. 
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 Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos, a partir de diferentes 
estímulos sonoros ou verbais, de um objeto real ou imaginário e/ou de um tema. 

 Explorar a dimensão não-verbal em improvisações que poderão partir de 
histórias, contos ou situações dramatizadas. 

 Mimar a dois ou em pequenos grupos atitudes, gestos, (…). 
Linguagem Verbal 

 Participar na elaboração oral de uma história.  

 Improvisar um diálogo ou uma pequena história, a pares ou em pequenos 
grupos, a partir de uma ilustração, de imagens, de um som, de um objeto ou de 
um tema dado.  

 Experimentar diferentes formas de expressar um texto, como poe exemplo, 
recitando. 

Linguagem Verbal e Gestual  

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos relacionados com uma 
ação em interação com o outro e/ou em pequeno grupo. 

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, formando sequências 
de ações, com situações recriadas ou imaginadas ou a partir de: um objeto; um 
local; uma ação; uma personagem; um tema dado. 

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno para transitar no final do ano letivo deverá ser:  
 
      i) Aplicado, esforçado e empenhado na realização das tarefas escolares; 
      ii) Capaz de estabelecer bons relacionamentos quer com os adultos, quer com os seus pares. 
       
      Neste sentido será avaliado com: 

 Insuficiente: i) O aluno que revela grandes dificuldades de aprendizagem;  
                      ii) O aluno não revela responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Suficiente: i) O aluno que adquiriu a maioria dos conhecimentos específicos;  
                          ii) O aluno revela alguma responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Bom: i) O aluno que adquiriu e aplicou de forma fácil os conhecimentos específicos;  
          ii) O aluno revelou empenho e interesse pelas atividade escolares. 

 Muito Bom: i) O aluno que revelou grande facilidade na aplicação dos conhecimentos em diferentes 
situações;  
                    ii) O aluno é muito responsável, empenhado e interessado pelas atividades escolares. 

Apresenta regularmente comportamentos de solidariedade e de entre ajuda para com os 
seus pares. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
1.º Ciclo                                                                                            Ano: 4.º 

Critérios de Avaliação  
(Iguais para todas as disciplinas) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Á
re

as
 d

e 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 

C
ap

ac
id

ad
es

 

       75% 

Oralidade 10% 
Compreende 

Expressa-se 

Leitura 
Escrita 

Numeracia 

20% 
Relaciona e Interpreta 

Expressa-se 

Aplica e Executa 

 Tecnologias da Comunicação 5% 
Utiliza as TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) 

Provas Escritas e/ou Práticas 40% Proficiência na realização 

A
tit

ud
es

  
e 

 

V
al

or
es

 
 25% 

Interesse 
Empenho 

Responsabilidade 

 

10% 
 
 

Registos e Organização do caderno 

diário 

Material necessário 

Pontualidade e Assiduidade 

Realização dos trabalhos de casa 

Realização de outros trabalhos 

Autonomia e Iniciativa 

Comportamento 
 

15% 
Cumprimento das regras 

Participação oportuna 

Relação interpessoal 

 
 

Menções 
Percentagem Nomenclatura 

0 – 49% Insuficiente 

50 – 69% Suficiente 

70 – 89% Bom 

90 – 100% Muito Bom 

 
 
 

Perfil das Aprendizagens 
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Domínios Aprendizagens Específicas de Português 

ORALIDADE 

Interação discursiva  

 Escutar para aprender e construir conhecimentos, integrados nos princípios de 
cortesia e de cooperação. 

 Produzir um discurso com correção.  

 Realizar um pedido de esclarecimento, de informação ou uma explicação.  

 Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação do 
interlocutor. 

 Fazer uma apresentação oral. 

 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à natureza dos interlocutores. 

 Retomar o assunto, em situação de interação. 
Compreensão e expressão  

 Usar a palavra, utilizando um tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequados. 

 Mobilizar vocabulário cada vez mais diversificado e estruturas frásicas cada vez 
mais complexas.  

 Retirar informação essencial do discurso. 

 Organizar e apresentar um pequeno discurso com intenção persuasiva. 

 Exprimir-se de forma orientada através de: reconto; conto; descrição; simulação; 
dramatização. 

 Identificar os diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos. 

 Distinguir a informação essencial de um texto da acessória. 

 Identificar informação implícita. 

 Diferenciar facto de opinião. 

 Retirar ideias chave de um texto ouvido. 

 Utilizar técnicas para registar e reter a informação. 

 Debater, fundamentando as suas ideias. 

 Justificar opiniões, pontos de vista, atitudes, opções.  

 Fazer perguntas sobre a apresentação de um trabalho de colegas. 

 Acrescentar ao tema informação pertinente. 

 Assumir diferentes papéis, com por exemplo ser um: entrevistador; entrevistado; 
porta-voz; (…). 

 Precisar ou resumir ideias. 

LEITURA E 
ESCRITA 

Fluência de leitura  

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Realizar a leitura tendo em atenção a velocidade, a precisão e a prosódia. 

 Ler palavras regulares e irregulares.  

 Ler textos diversos em progressão.  
Compreensão de texto  

 Identificar textos com diferentes características: narrativo; expositivo e/ou 
informativo; descritivo; notícia; carta; convite; banda desenhada. 

 Relacionar e compreender o texto com conhecimentos adquiridos anteriormente. 

 Monitorizar a compreensão. 

 Aprofundar conhecimentos. 

 Organizar a informação de um texto lido.  
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 Identificar tema, subtema e assunto. 

 Realizar, ao longo da leitura, oralmente ou por escrito, sínteses parciais. 

 Propor e discutir diferentes interpretações. 

 Realizar pesquisas. 

 Preencher grelhas e registo de informação, tirar notas e identificar palavras-chave 
que permitam reconstituir a informação. 

Vocabulário 

 Apropriar-se de novos vocábulos e aplicá-los noutras situações.  

 Identificar diferentes partes do texto: tema; assunto; informação essencial; 
antecipação de conteúdos; intenções e emoções das personagens e sua relação 
com a finalidade da ação. 

 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, a 
áreas do interesse dos alunos e ao conhecimento do mundo. 

Ortografia e pontuação  

 Desenvolver o conhecimento da ortografia: grafemas; palavras; textos-alargamento. 

 Identificar e usar sinais de pontuação tais como: dois pontos, para introdução de 
enumerações; reticências; vírgula, como separador de elementos da frase.  

 Usar os sinais de pontuação, dois pontos e travessão para a introdução do discurso 
direto. 

 Identificar o sinal auxiliar de escrita, o parêntese curvo. 

 Fazer corretamente a translineação de palavras com consoantes seguidas, 
pertencentes a sílabas diferentes e em palavras com hífen. 

 Produção de texto 

 Escrever textos com diferentes características: narrativo, expositivo, descritivo, 
diálogo, carta, convite; banda desenhada. 

 Planificar a escrita de textos, segundo momentos diferentes: relacionação, 
organização, hierarquização de ideias. 

 Escrever textos tendo em atenção: caligrafia; ortografia; pontuação; vocabulário; 
construção frásica com concordância entre os elementos; mecanismos de coesão e 
de coerência; adequação dos tempos verbais; conectores discursivos. 

 Realizar a revisão de um texto elaborado segundo o tema, a categoria ou género, 
frase, vocabulário, ortografia e pontuação. 

 EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

Leitura e audição  

 Ler obras de literatura para a infância, de textos da tradição popular e outros textos 
literários selecionados pelo aluno ou sob orientação.  

 Ouvir ler obras de literatura para a infância, de textos da tradição popular e outros 
textos literários selecionados pelo aluno ou sob orientação.  

 Realizar a leitura utilizando diferentes formas de expressão: silenciosa; em voz alta; 
em coro.  

 Realizar leituras expressivas, individualmente ou em grupo. 

 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  

 Reconhecer características essenciais do texto poético: estrófe; verso; rima; 
sonoridade.  

 Antecipar conteúdos.  

 Identificar personagens principais.  

 Delimitar os três grandes momentos da ação de um texto: situação inicial; 
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desenvolvimento; situação final. 

 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 

 Realizar inferências de: agente-ação; causa-efeito; problema-solução; lugar; tempo. 

 Recontar o que lê ou ouve. 

 Alterar os elementos, personagens, tempo e espaço, na narrativa.  

 Identificar linguagem figurada. 

 Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista.  

 Apresentar textos e livros.  
Produção expressiva (oral e escrita)  

 Ler poemas.  

 Dramatizar textos.  

 Distinguir a prosa de poema. 

 Reconhecer onomatopeias. 

 Escrever narrativas e pequenos poemas rimados. 

 Reescrever o texto a partir de perspetivas diferentes das personagens. 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras  

 Reconhecer classes de palavras: nome comum coletivo; adjetivo qualificativo e 
numeral; verbo;  advérbio e grau de quantidade; pronome pessoal na forma tónica e 
átona; pronome demonstrativo e possessivo; preposição. 

Morfologia e lexicologia  

 Identificar nomes e adjetivos terminados em consoante: flexão em número e em 
género.  

 Identificar nomes: variação em grau. 

 Identificar graus dos adjetivos. 

 Identificar verbos regulares e irregulares no imperativo e no indicativo nos seguintes 
tempos: presente; pretérito perfeito e imperfeito; futuro.  

 Identificar pronome pessoal e sua referência nominal.  

 Identificar radicais prefixos e sufixos; palavras simples e complexas; famílias de 
palavras. 

Sintaxe  

 Identificar funções sintáticas, sujeito e predicado.  

 Identificar tipos de frase, a frase imperativa. 

 Distinguir discurso direto e discurso indireto. 

 Realizar expansão e redução de frases. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Matemática 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números naturais  

 Reconhecer diversas maneiras de se fazer a contagem até ao milão (1000), 
introduzindo regras de construção análogas às utilizadas. 

 Identificar diferentes significados do termo bilião. 
Divisão inteira  

 Realizar o algoritmo da divisão inteira. 

 Determinar os divisores de um número natural até 100 (cem). 

 Resolver problemas com vários passos, envolvendo números naturais e os quatro 
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algoritmos.  
Números racionais não negativos   

 Construir frações equivalente, multiplicando os termos por um mesmo fator. 

 Simplificar frações de termos, pertencentes à tabuada dos 2 e 5, ou em ambos os 
múltiplos de 10.  

Multiplicação e divisão de números racionais não negativos  

 Realizar a multiplicação e a divisão de números racionais por naturais. 

 Realizar a multiplicação e a divisão por números racionais na forma de fração 
unitária. 

 Calcular o produto e o quociente de um número, representado por uma dízima: 
10;1000;1000; 0,1; 0,01; 0,001. 

 Utilizar o algoritmo da divisão inteira para obter aproximações na forma de dízima 
de números racionais.  

 Realizar a multiplicação de números racionais representados por dízimas finitas, 
utilizando o algoritmo. 

 Utilizar o algoritmo da divisão inteira para obter aproximações na forma de dízima 
de quociente de números racionais. 

 Resolver problemas com vários passos, envolvendo números racionais, 
aproximações de números racionais e os quatro algoritmos. 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

Localização e orientação no espaço  

 Reconhecer o interior, o exterior e a fronteira.  

 Situar no espaço em relação aos outros e aos objetos. 

 Identificar ângulos, vértice de um ângulo e ângulos com a mesma amplitude. 

 Identificar a meia volta e o quarto de volta associados a ângulos.  

 Identificar figuras geométricas. 

 Distinguir ângulos: ângulos retos; agudos; obtusos; convexos; côncavos; 
verticalmente opostos; nulos; rasos; giros; adjacentes; critério de igualdade de 
ângulos. 

 Comparar diferentes amplitudes de ângulos.  

 Reconhecer propriedades geométricas. 

 Distinguir retas: concorrentes; perpendiculares; paralelas; não paralelas; que não 
se intersetam. 

 Distinguir retângulos como quadriláteros de ângulos retos.  

 Identificar polígonos: regulares; geometricamente iguais; planos paralelos; 
paralelepípedos retângulos; dimensões. 

 Identificar prismas retos.  

 Realizar planificações de cubos, paralelepípedos e prismas retos.  
Medida Área  

 Identificar unidades de área do sistema métrico. 

 Realizar medições de áreas em unidades do sistema métrico. 

 Realizar conversões.  

 Identificar unidades de medida agrárias.  

 Efetuar conversões. 
Volume  

 Realizar medições de volumes em unidades cúbicas.  

 Utilizar a fórmula para calcular o volume do paralelepípedo retângulo com arestas 
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de medida inteira.  

 Identificar unidades de volume do sistema métrico. 

 Efetuar conversões.  

 Relacionar o decímetro cúbico e o litro.  

 Resolver problemas com vários passos, relacionando medidas de diferentes 
grandezas. 

ORGANIZÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

Tratamento de dados  

 Representar conjuntos de dados expressos na forma de números inteiros não 
negativos em diagramas de caule-e-folhas. 

 Identificar a frequência absoluta de uma categoria ou classe de um determinado 
conjunto de dados, como o número de dados que pertencem a essa categoria ou 
classe. 

 Desenvolver a noção de frequência relativa e de percentagem. 

 Resolver problemas, envolvendo o cálculo e a comparação de frequências 
relativas. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Estudo do Meio 

À 
DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

O seu Corpo 

Os ossos 

 Reconhecer a função dos ossos do corpo humano, suporte e proteção. 

 Observar o corpo humano em diferentes representações. 
Os músculos  

 Reconhecer a função dos músculos e seus movimentos. 

 Observar os músculos do corpo humano em diferentes representações. 
A pele 

 Identificar a função de proteção da pele. 
A Segurança do seu Corpo 

 Identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol.  

 Conhecer algumas regras de primeiros socorros: queimaduras solares; fraturas; 
distensões; (…). 

 Conhecer e aplicar regras de prevenção de incêndios em diferentes locais: 
habitações; locais públicos; florestas; (…).  

 Conhecer regras de segurança antissísmicas. 

 Conhecer comportamentos adequados a ter durante e depois de um sismo.  

À 
DESCOBERTA 
DOS OUTROS 

 E DAS 
INSTITUIÇÕES 

O Passado do meio local 

 Pesquisar sobre o passado de uma instituição local: escola; autarquia; instituições 
religiosas; associações; (…), recorrendo a fontes orais e documentais para a 
reconstituição do passado da instituição.  

O Passado Nacional 

 Conhecer personagens e factos da história nacional com relevância para o meio 
local.  

 Conhecer os factos históricos que se relacionam com os feriados nacionais e seu 
significado.  

 Recolher dados sobre aspetos da vida quotidiana no tempo em que ocorreram 
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esses factos.  

 Localizar os factos e as datas estudados no friso cronológico da História de 
Portugal.  

 Conhecer unidades de tempo, o século. 
Símbolos Nacionais 

 Reconhecer a bandeira e o hino nacional.  

À 
DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 
 

Aspetos Físicos do Meio  

 Reconhecer e observar fenómenos de condensação, de solidificação e de 
precipitação.  

 Realizar experiências que representem fenómenos de evaporação, condensação, 
solidificação e precipitação.  

 Compreender que a água das chuvas se infiltra no solo, dando origem a lençóis de 
água. 

 Reconhecer nascentes e cursos de água.  
Os Astros 

 Constatar a forma da Terra através de fotografias, ilustrações (…).  

 Observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases.  

 Observar num modelo, o sistema solar.  
Aspetos Físicos de Portugal 

 Identificar os maiores rios de Portugal: Tejo; Douro; Guadiana; Mondego; Sado. 

 Localizar no mapa de Portugal os rios. 

 Observar direta ou indiretamente os rios de Portugal.  

 Identificar as maiores elevações de Portugal: Pico; Serra da Estrela; Pico do 
Areeiro. 

 Localizar no mapa de Portugal as maiores elevações. 

 Observar direta ou indiretamente as maiores elevações de Portugal. 

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTRE 
ESPAÇOS 

O Contacto entre a Terra e o Mar 

 Observar direta ou indiretamente aspetos da costa portuguesa: praia; arribas; 
dunas; cabos; (…).  

 Identificar alguns aspetos da costa portuguesa, como por exemplo: a Ria de Aveiro; 
o Cabo Carvoeiro; o Cabo da Roca; o Estuário do Tejo e do Sado; a Ponta de 
Sagres.  

 Localizar no mapa de Portugal os diferentes locais da costa portuguesa. 

 Localizar no mapas ilhas e arquipélagos (Açores e Madeira).  

 Localizar no planisfério e no globo os continentes e os oceanos.  

 Reconhecer o Oceano Atlântico como fronteira marítima de Portugal.  

 Observar a ação do mar sobre a costa.  

 Observar as marés.  

 Observar e recolher seres vivos e materiais encontrados na praia.  

 Identificar a sinalização das costas: faróis; sinais sonoros; boias de sinalização; 
(…).  

Os Aglomerados Populacionais 

 Reconhecer aglomerados populacionais: aldeias; vilas; cidades.  

 Identificar as cidades do seu distrito e localizar no mapa.  

 Localizar no mapa a capital do País.  

 Localizar as capitais de distrito.  
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Portugal na Europa e no Mundo 

 Localizar Portugal no mapa da Europa, no planisfério e no globo.  

 Reconhecer a fronteira terrestre com a Espanha.  

 Localizar no planisfério e no globo os países lusófonos.  

 Fazer o levantamento de países onde os alunos tenham familiares emigrados. 

À 
DESCOBERTA 

DOS 
MATERIAIS E 

OBJETOS 

 Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente, como: sal; 
açúcar; leite; madeira; barro; rochas; cortiça; areia; papel; cera; objetos variados; 
(…).  

 Classificar os materiais em sólidos, líquidos e gasosos segundo as suas 
propriedades.  

 Observar o comportamento dos materiais face à variação da temperatura: fusão; 
solidificação; dilatação; (…). 

 Realizar experiências que envolvam as diferentes mudanças de estado dos 
materiais. 

 Realizar experiências com a água.  

 Realizar experiências que permitam constatar o princípio dos vasos comunicantes. 

 Construir um repuxo.  

 Observar os efeitos da temperatura sobre a água: ebulição; evaporação; 
solidificação; fusão; condensação.  

 Realizar experiências com a eletricidade. 

 Produzir eletricidade por fricção entre objetos.  

 Realizar experiências simples com pilhas, lâmpadas, fios e outros materiais 
condutores e não condutores. 

 Construir circuitos elétricos simples, alimentados por pilhas.  

 Realizar experiências com o ar. 

 Reconhecer, através de experiências, a existência do oxigénio no ar. 

 Reconhecer, através de experiências, a pressão atmosférica com pipetas, conta-
gotas, palhinhas de refresco, (…). 

 Realizar experiências com o som. 

 Realizar experiências, de transmissão do som através dos sólidos, líquidos e 
gases. 

 Construir um telefone de cordel, uma campainha dentro de um recipiente com 
água, (…).  

 Manusear objetos em situações concretas, utilizando tesoura, martelo, sacho, 
serrote, máquina fotográfica e de escrever, gravador, retroprojetor, projetor de 
diapositivos, lupa, bússola, microscópio; (…).  

 Conhecer e aplicar alguns cuidados com a sua utilização e conservação.  

 Reconhecer a importância da leitura das instruções e normas de utilização. 

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTREA 
NATUREZA E 
A SOCIEDADE 

 

Principais Atividades Produtivas Nacionais 

 Reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio e 
serviços como atividades económicas importantes em Portugal.  

 Identificar os principais produtos agrícolas portugueses: vinho; azeite; frutos; 
cereais; cortiça; (…).  

 Identificar os principais produtos da floresta portuguesa: madeira; resina; (…).  

 Identificar os principais produtos ligados à pecuária: produção de carne; ovos; leite; 
(…).  
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 Identificar os principais produtos da indústria portuguesa: têxteis; calçado; pasta de 
papel; conservas; derivados de cortiça; (…).  

A Qualidade do Ambiente  

A qualidade do ambiente próximo 

 Identificar e observar alguns fatores que contribuem para a degradação do meio 
próximo: lixeiras; indústrias poluentes; destruição do património histórico; (…). 

 Enumerar possíveis soluções. 

 Identificar e participar em formas de promoção do ambiente.  
A qualidade do ar 

 Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica: efeito de estufa; rarefação do 
ozono; chuvas ácidas; (…). 

 Reconhecer a importância das florestas para a qualidade do ar.  
A qualidade da água 

 Reconhecer algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos: 
esgotos; fluentes industriais; marés negras; (…).  

 Reconhecer algumas formas de poluição sonora: fábricas; automóveis; motos; (…).   

 Identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído.  

 Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela atividade humana, 
como por exemplo: extinção de recursos; extinção de espécies animais e vegetais.  

 Reconhecer a importância das reservas e parques naturais para a preservação do 
equilíbrio entre a Natureza e a Sociedade. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Apoio ao Estudo 

 

 Consolidar as aprendizagens efetuadas nas áreas curriculares, através da 
realização de exercícios práticos de aplicação e/ ou de treino dos conhecimentos 
adquiridos e dos conteúdos estudados. 

 Exercitar as suas competências no domínio das linguagens básicas: leitura e 
escrita; matemática; tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

 Desenvolver métodos e hábitos de estudo autónomo e responsável, como recurso 
a estratégias diversificadas e personalizadas.  
 

O Apoio ao Estudo tem como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 
estudo e de trabalho, visando prioritariamente um reforço e um apoio nas disciplinas de 
Português e de Matemática. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Físico-Motora 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO  

 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáveis: lançar; passar; driblar; 
pontapear; toques de sustentação; cabecear; rolar o arco; (…), segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

DESLOCAMENTOS 
E EQUILÍBRIOS 

 Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
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coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras, possibilitadas 
pela situação de: correr; saltar; deslizar; subir; descer; curvar; travar; transpor; 
(…). 

GINÁSTICA 

 Realizar diferentes competências, combinando posições de equilíbrio, com 
marcha lateral, para trás e para a frente. 

 Lançar e receber o arco. 

 Saltar à corda. 

 Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo. 

JOGOS 

 Participar em jogos infantis, cumprindo as regras de segurança e assumindo 
atitudes de respeito pelos outros. 

 Participar em jogos, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

 Realizar jogos coletivos com bola. 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
(DANÇAS) 

 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados 
à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e o professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 Deslocar-se em toda a área, percorrendo todas as direções, sentidos e zonas, 
nas diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios 
correspondentes à marcação dos diferentes compassos simples: binário; ternário; 
quaternário, combinando lento-rápido, forte-fraco e pausa-contínuo. 

PERCURSOS NA 

NATUREZA 
 Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 
regras de segurança e preservação do ambiente. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Plástica 

MODELAGEM E 
ESCULTURA  

 Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da: terra; areia; barro; massa 
de cores. 

 Modelar, usando apenas as mãos. 

CONSTRUÇÕES 

 Fazer e desmanchar construções. 

 Inventar novos objetos, utilizando materiais ou objetos recuperados. 

 Ligar e/ou colar elementos para uma construção. 

 Desmontar e montar objetos. 

 Fazer construções a partir de uma representação no plano. 

DESENHO E 
PINTURA 

Desenho de expressão livre 

 Desenhar em diferentes espaços: na areia; em terra molhada; no chão do recreio; 
no quadro da sala; (…). 

 Desenhar num suporte, previamente preparado com anilinas, tintas de escrever; 
(…). 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: dedos; paus; giz; lápis de cor; lápis de 
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grafite, carvão; lápis de cera; feltros; tintas; pincéis; (…), utilizando suportes de 
diferentes tamanhos, de diferentes espessuras, de diferentes texturas e de 
diferentes cores. 

Atividades gráficas sugeridas  

 Desenhar jogos no recreio. 

 Ilustrar de forma pessoal.  

 Criar frisos de cores em quadrículas.  

 Contornar objetos, formas e pessoas.  

 Utilizar livremente a régua, o compasso e o esquadro. 

 Desenhar mapas e plantas. 
Pintura de expressão livre  

 Fazer experiências de mistura de cores. 

 Pintar livremente em suportes neutros. 

 Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, 
com pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água… 

Atividade de pintura sugerida 

 Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada. 

 Fazer pintura soprada.  

 Pintar utilizando dois materiais diferentes. 

 Pintar cenários, adereços, e construções.  

RECORTE, 
COLAGEM, 

DOBRAGEM  

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais, como por exemplo: elementos 
naturais; lãs; cortiça; tecidos; objetos recuperados; jornais; papéis coloridos; 
ilustrações; (…), rasgando, desfiando, recortando, amassando e dobrando até 
encontrar formas, cores, texturas e espessuras diversificadas. 

 Fazer composições colando, diferentes materiais rasgados e desfiados. 

 Fazer dobragens. 

IMPRESSÃO  Imprimir com carimbos feitos com vegetais, cortiça e outros. 

TECELAGEM E 
COSTURA 

 Utilizar diferentes materiais, em tapeçarias. 

 Desfazer diferentes texturas.  

 Tecer em teares de cartão. 

CARTAZES 
 Fazer composições, usando a imagem, a palavra, a imagem e a palavra, 

recortando e colando elementos desenhando e/ou escrevendo. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Musical 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Voz  

 Dizer e entoar rimas e lengalengas.  

 Cantar canções. 

 Reproduzir pequenas melodias. 

 Experimentar sons vocais. 
 Corpo 

 Experimentar percussão corporal: batimentos; palmas; (…). 

 Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

 Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais; melodias; 
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canções; gravações. 

 Associar movimentos a: pulsação; andamento; dinâmica. 

 Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco). 

 Participar em coreografias simples, inventando e reproduzindo gestos, 
movimentos e passos. 

Instrumentos 

 Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

 Construir fontes sonoras elementares, inventando e reproduzindo gestos, 
movimentos e /ou passos. 

 Utilizar instrumentos musicais. 

EXPERIMENTAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 

E CRIAÇÃO 
MUSICAL 

Desenvolvimento Auditivo 

 Identificar sons isolados do meio próximo e da natureza.  

 Identificar ambientes e texturas sonoras do meio próximo e da natureza. 

 Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas; canções; melodias; 
danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz e movimento. 

 Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados; motivos; frases; 
escalas; agregados sonoros; canções; melodias cantadas ou tocadas, ao vivo 
ou de gravação.  

 Dialogar sobre: meio ambiente sonoro; produções individuais e/ou de grupo; 
encontros com músicos; espetáculos musicais. 

 Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo o timbre, 
duração, intensidade, altura e localização. 

EXPRESSÃO E 
CRIAÇÃO MUSICAL 

 Participar em danças de: roda; fila, (…), tradicionais e infantis. 

 Utilizar diferentes formas e materiais de produção de sons: voz; percussão 
corporal; objetos; instrumentos musicais; (…). 

 Utilizar diferentes texturas e ambientes sonoros nas canções e nas danças. 

 Adaptar textos para melodias e/ou melodias para textos. 

 Utilizar texturas e ambientes sonoros em: canções; danças; histórias; 
dramatizações; (…). 

REPRESENTAÇÃO 
DO SOM 

 Inventar e utilizar gestos, sinais e palavras para expressar e comunicar 
diferentes: timbres; intensidades; alturas; pulsações; andamentos; tempos. 

 Inventar e utilizar códigos para representar diferentes sons, utilizando a voz, o 
corpo e instrumentos. 

 Utilizar vocabulário adequado a situações sonoras e musicais experienciadas. 

 Utilizar ou inventar códigos para representar sequências e/ou texturas sonoras. 

 Identificar e utilizar, gradualmente dois símbolos de leitura e escrita musical. 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas de Expressão e Educação Dramática 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

 

Corpo 

 Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e/ou aos pares. 

 Explorar as atitudes de: imobilidade-mobilidade; contração-descontração; 
tensão-relaxamento. 

 Explorar a respiração torácica e abdominal. 
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 Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 

 Explorar os movimentos segmentares do corpo. 

 Explorar diferentes possibilidades expressivas e imaginar com outras 
características corporais, utilizando diferentes: atitudes corporais; ritmos 
corporais; formas; fatores de movimento, como, firme e suave, súbito e 
sustentado, direto e flexível, controlado e livre. 

 Explorar mudanças de nível, individualmente, aos pares, ou em pequenos 
grupos. 

Voz 

 Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

 Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

 Aliar a emissão sonora a gestos e a movimentos. 

 Reproduzir sons do meio ambiente. 

 Explorar a emissão sonora, fazendo variar a forma de respirar, a altura do som, 
o volume da voz, a velocidade e a entoação.  

 Explorar diferentes formas de dicção. 

ESPAÇO 

 Explorar o espaço circundante. 

 Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 

 Explorar diferentes formas de deslocação em diferentes seres (reais ou 
imaginados), em locais com diferentes características. 

 Adaptar diferentes espaços a movimentos e à voz. 

 Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas e tácteis.  

 Deslocar-se em coordenação com um par.  

 Explorar diferentes níveis: baixo; médio; alto. 

 Explorar mudanças de níveis, individualmente, aos pares ou em pequenos 
grupos. 

OBJECTOS 

 Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

 Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

 Deslocar-se com o apoio de um objeto, individualmente ou em coordenação com 
um par.  

 Explorar as transformações de objetos, imaginando-os com outras 
características e utilizando-os em diferentes ações.  

 Utilizar objetos, atribuindo-lhes características imaginárias em situações de 
interação, que pode ser a dois ou em pequeno grupo. 

 Utilizar e inventar máscaras, fantoches e marionetas. 

JOGOS 
DRAMÁTICOS 

Linguagem Não-verbal 

 Reproduzir movimentos em espelho, por contraste. 

 Utilizar espontaneamente gestos, atitudes e movimentos. 

 Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos, a partir de diferentes 
estímulos sonoros ou verbais, de um objeto real ou imaginário e/ou de um tema. 

 Explorar a dimensão não-verbal em improvisações que poderão partir de 
histórias, contos ou situações dramatizadas. 

 Mimar a dois ou em pequenos grupos atitudes, gestos, (…). 
Linguagem Verbal 

 Participar na elaboração oral de uma história.  

 Improvisar um diálogo ou uma pequena história, a pares ou em pequenos 
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grupos, a partir de uma ilustração, de imagens, de um som, de um objeto ou de 
um tema dado.  

 Experimentar diferentes formas de expressar um texto, como poe exemplo, 
recitando. 

Linguagem Verbal e Gestual  

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos relacionados com uma 
ação em interação com o outro e/ou em pequeno grupo. 

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, formando sequências 
de ações, com situações recriadas ou imaginadas ou a partir de: um objeto; um 
local; uma ação; uma personagem; um tema dado. 

 
 

Perfil do Aluno 
 
O aluno para transitar no final do ano letivo deverá ser:  
 
      i) Aplicado, esforçado e empenhado na realização das tarefas escolares; 
      ii) Capaz de estabelecer bons relacionamentos quer com os adultos, quer com os seus pares. 
       
      Neste sentido será avaliado com: 

 Insuficiente: i) O aluno que revela grandes dificuldades de aprendizagem;  
                      ii) O aluno não revela responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Suficiente: i) O aluno que adquiriu a maioria dos conhecimentos específicos;  
                          ii) O aluno revela alguma responsabilidade, empenho e interesse pelas atividades escolares. 

 Bom: i) O aluno que adquiriu e aplicou de forma fácil os conhecimentos específicos;  
          ii) O aluno revelou empenho e interesse pelas atividade escolares. 

 Muito Bom: i) O aluno que revelou grande facilidade na aplicação dos conhecimentos em diferentes 
situações;  
                    ii) O aluno é muito responsável, empenhado e interessado pelas atividades escolares. 

Apresenta regularmente comportamentos de solidariedade e de entre ajuda para com os 
seus pares. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Português - 2.º Ciclo 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 
 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 

ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 70% 

 Oralidade – 10% 

 
 

 

Atitudes e Valores 
. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 
 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

Níveis 
0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Português Língua Não Materna 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 
 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e  tecnologias da informação 
ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 50% 
 Oralidade – 30% 

 
 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 
Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 

 
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 interpretar textos orais breves;  

 utilizar procedimentos para registar e reter a informação;  

 compreender e apresentar argumentos; 

 selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

registá-la por meio de técnicas diversas; 

 planificar, produzir e avaliar textos orais com diferentes finalidades e com 

coerência; 

 intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 

formalidade, com respeito por regras de uso da palavra; 

 preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 

individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista; 

 captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, 

clareza, volume e tom de voz); 

 progredir na coesão textual: concordância; tempos verbais e advérbios; 

variação das anáforas; e uso de conectores frásicos. 

LEITURA E 
ESCRITA 

 

No final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 ler em voz alta, silenciosamente e autonomamente palavras e textos; 

 ler textos diversos;  

 distinguir nos textos características do verbete de enciclopédia, da 

entrevista, do anúncio publicitário, do roteiro, do sumário, da notícia e da 

carta formal em diversos suportes (estruturação, finalidade); 

 explicitar o sentido global de um texto;  

 compreender o sentido dos textos; 
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 fazer inferências, justificando-as;  

 identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista;  

 reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes); 

            compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de       

            sentido do texto;     

 pesquisar, registar e organizar a informação contida no texto;   

 planificar a escrita de textos; 

 escrever textos narrativos, expositivos/informativos e de opinião; 

 descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais; 

 integrar na narração os elementos que circunscrevem o acontecimento, o 

tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, 

com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 

contraste; 

 escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa; 

 escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 

conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 

pontos de vista; 

  rever textos escritos;  

 avaliar criticamente textos. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 
No final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 ler e interpretar textos literários; 

 Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores 

são representados nos textos literários e compará-los com outras 

manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, …); 

 valorizar a diversidade cultural patente nos textos; 

 explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 
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(designadamente, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, 

metáfora, perífrase e anáfora); 

 fazer declamações e representações teatrais; 

 desenvolver um projeto individual de leitura que integre explicitação de 

objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em 

géneros e em outras manifestações artísticas; 

 ler e escrever para fruição estética.  

GRAMÁTICA  

No final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 explicitar aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia; 

 reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico; 

 conhecer classes de palavras;  

 analisar e estruturar unidades sintáticas.  

 
Perfil do Aluno 

 
  No que respeita às competências,  no final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 

 selecionar informação e registá-la; 

 planificar e produzir textos orais; 

 intervir com respeito pelas regras; 

 ler, em voz alta, em silêncio e autonomamente, textos diversos; 

 compreender e fazer inferências a partir da informação contida no texto; 

 avaliar criticamente textos; 

 planificar a escrita de textos diversos e redigi-los, respeitando as regras de ortografia, de 

acentuação e de pontuação e controlando estruturas gramaticais correntes; 

 ler e interpretar textos literários e textos não literários; 

 reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo, do texto descritivo, 

da carta, do texto de opinião, da entrevista, do texto publicitário do roteiro e do sumário; 

 ler e escrever para fruição estética; 

 explicitar aspetos fundamentais da morfologia; 

 reconhecer e conhecer classes de palavras; 

 analisar e estruturar unidades sintáticas; 

 utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas 

(língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à 

matemática e à ciência; 
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 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma crítica e autónoma; 

 pensar de modo abrangente, de forma lógica, argumentando com recurso a critérios 

implícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 

 consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de 

aprendizagem ao longo da vida; 

 reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais. 

 

 Em termos de valores,  no final do 2.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural; 

 ser exigente com o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre 

aprender mais; 

 ser solidário, ponderando as suas acções; 

 ter liberdade para manifestar a sua opinião, respeitando a livre escolha de outros para o 

bem de todos; 

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 

competição. 

NOTA: Este documento tem por base o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico 

(maio de 2015) e o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória (2017). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E  
PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

Português– 3.º ciclo 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
 
 

Conhecimentos 

 
80% 

 Conhecimentos e/ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 

ecomunicação1 

 Leitura e escrita – 70% 

 Oralidade – 10% 

 
 
 
 
 

Atitudes e Valores 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania1 

 

 Interesse/Empenho/Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia/iniciativa 

 
1 De acordo com o Despacho Normativo n.º, 1-F/2016, de 5 de abril, estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
 

       Níveis 
  0 – 19 pontos = 1 
20 – 49 pontos = 2 
50 – 69 pontos = 3 
70 – 89pontos = 4 
90 – 100 pontos = 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 

 
Oralidade  

 
 

No final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade; 

 Registar, tratar e reter a informação; 

 Participar oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva; 

 Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva; 

 Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes categorias e géneros e com diferentes 

finalidades; reconhecer a variação da língua. 

 
 
 

Leitura  

 No final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Ler em voz alta; 

 Ler textos diversos; 

 Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade; 

 Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação; 

 Ler para apreciar textos variados; 

 Reconhecer a variação da língua. 

 
 
 

Escrita  

 No final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Escrever para expressar conhecimentos; 

 Escrever textos informativos; 

 Escrever textos argumentativos; 

 Escrever textos expositivos; 

 Escrever textos diversos; 

 Planificar a escrita de textos; 

 Redigir textos com coerência e correção linguística; 

 Rever os textos escritos. 

 
 

Educação  
Literária 

No final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros 

diversos; 

 Ler e interpretar textos literários; 

 Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais; 

 Apreciar textos literários; 

 Ler e escrever para fruição estética. 

 
 

Gramática 

  No final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Explicitar aspetos fundamentais da morfologia; 

 Reconhecer e conhecer classes de palavras; 

 Analisar e estruturar unidades sintáticas; 

 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português; 

 Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico; 

 Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do português. 
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Perfil do Aluno 
 
  No que respeita às competências, no final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados à língua materna, à literatura, à 

música, às artes e às tecnologias; 

 aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes 

analógico e digital; 

 dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 

multimodal; 

 utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

 transformar a informação em conhecimento; 

 colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos 

de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

 pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando informação, 

experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada 

de posição fundamentada;  

 convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes metodologias 

e ferramentas para pensarem criticamente;  

 prever e avaliar o impacto das suas decisões;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade; 

 estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 

 identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;  

 consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais;  

 apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com os 

diversos universos culturais; 

 valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na 

cultura das comunidades; 

 ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a 

estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar.  

 

Em termos de valores, no final do 3.º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 se respeitar a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas 
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próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum(responsabilidade e 

integridade); 

 aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter 

consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros (excelência e 

exigência); 

 querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e 

aplicações (Curiosidade, reflexão e inovação); 

 demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos 

humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser 

interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor (cidadania e participação); 

 manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na 

equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum (liberdade). 

 
NOTA:Este documento tem por base o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico 

(maio de 2015) e o Perfil do alunos à saída da escolaridade obrigatória (2017). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 
Inglês 1.º ciclo 

3º ano 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
75% 

 Conhecimentos e/ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 25% 
 Compreensão Oral – 25% 
 Expressão Oral – 25% 

 
 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
25% 

 Comportamento – 12% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade –13% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

  0 - 49 pontos – Insuficiente 
50 - 69 pontos – Suficiente 
70 - 89pontos – Bom 
90 - 100 pontos – Muito Bom 
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Perfil das Aprendizagens 

 

Domínios Aprendizagens Específicas 

COMPREENSÃO 
ORAL/ LISTENING  

 
A1 

Compreender sons, entoações e ritmos da língua 

 Identificar sons e entoações diferentes na língua estrangeira por comparação com a 
língua materna. 

 Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e audiovisuais. 
  

 Compreender palavras e expressões simples 
 

 Identificar diferentes formas de cumprimentar (hi, good morning). 

 Identificar diferentes formas de se despedir (bye, see you later). 

 Identificar diferentes formas de agradecer (thanks, thank you). 

 Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar (good, well done). 

 Identificar formas de aceitar e de rejeitar (yes, please/no, thank you). 

 Entender instruções breves dadas pelo professor (come in, colour the sun yellow). 

 Identificar números e datas. 

 Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 
 

LEITURA/READING  
 

A1 

Compreender palavras e frases simples 

 Identificar números. 

 Identificar nomes de pessoas e de países. 

 Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

 Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 
 

INTERAÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
INTERACTION  

 
A1 

Exprimir‐se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos 

 Utilizar interjeições/expressões para expressar alegria e surpresa (Great! Wow!). 
 
Interagir com o professor, utilizando expressões/frases simples 

 Cumprimentar (good morning Miss Santos, bye James). 

 Agradecer (thanks, thank you). 

 Despedir‐se (bye, see you later). 

 Responder sobre identificação pessoal (When is your birthday, Pedro?/In May.). 

 Responder sobre preferências pessoais (I love summer. And you?/Me too!). 

 Responder sobre temas previamente apresentados e com a ajuda de imagens. 
 

PRODUÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
PRODUCTION  

 
A1 

Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua 

 Repetir as letras do alfabeto. 

 Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

 Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

 Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais.  
 

Expressar‐se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 
preparadas 

 Comunicar informação pessoal elementar: name, age, family. 

 
 



 
 

 
 

 
  

71 
 

 

 

 
ESCRITA/WRITING  

 
A1 

Utilizar, com ajuda, palavras conhecidas 

 Legendar imagens. 

 Ordenar letras para escrever palavras associadas a imagens. 

 Preencher espaços lacunares, em frases simples, com palavras dadas. 
 

Produzir, com ajuda, frases simples 
 

 Ordenar palavras para escrever frases. 

 Preencher espaços lacunares em postais e convites. 
 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL/ 

INTERCULTURAL 

DOMAIN  

 
A1 

Conhecer‐se a si e ao outro 

 Identificar‐se a si e aos outros.  

 Identificar elementos da família restrita e alargada. 

 Identificar animais de estimação. 

 Identificar vestuário e calçado. 
 

Conhecer o dia a dia na escola 

 Identificar objetos e rotinas na sala de aula. 

 Identificar jogos e brincadeiras. 

 Identificar alguns meios de transporte. 
 

Conhecer algumas características do seu país e de outros países 

 Localizar diferentes países no mapa. 

 Identificar climas distintos. 

 Identificar elementos da natureza. 

 Identificar festividades do ano. 

 Identificar diferentes tipos de atividades associadas às estações do ano. 
 

LÉXICO E 
GRAMÁTICA/LEXIS 

AND GRAMMAR  
 

A1 

Conhecer vocabulário simples do dia a dia 

Conhecer vocabulário relacionado com a escola 

Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada, com base nas estações do 
ano 

Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do funcionamento da 
língua 

 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
o Nouns in the singular and in the plural 
o Adjectives 
o Determiners 
o Personal Pronouns 
o Prepositions of Place: in, on, under, near 
o Prepositions of Time: in, on, at 
o Imperative (clap your hands, stand up, look at the picture) 
o Verb to be 
o Verb to have (got) 
o Present Simple (I love summer, he hates winter) 
o Present Continuous (the man is wearing boots, they are playing hide 

and seek) 
o Question Words: what, where, when, how, how old 
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Perfil do Aluno 
 

 
No final do 1º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 
 

 compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas;  

 apresentar-se e apresentar outros; 

 fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais (por exemplo, o local onde vive, as pessoas que 

conhece e as coisas que tem); 

 comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural; 

 ser exigente com o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais; 

 ser solidário, ponderando as suas ações; 

 ter liberdade para manifestar a sua opinião, respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 

 

  



 
 

 
 

 
  

73 
 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
Inglês 1.º ciclo 

4º ano 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
75% 

 Conhecimentos e/ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 25% 
 Compreensão Oral – 25% 
 Expressão Oral – 25% 

 
 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
25% 

 Comportamento – 12% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade –13% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

  0 - 49 pontos – Insuficiente 
50 - 69 pontos – Suficiente 
70 - 89pontos – Bom 
90 - 100 pontos – Muito Bom 
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Perfil das Aprendizagens 
 

Domínios Aprendizagens Específicas 

COMPREENSÃO 
ORAL/ LISTENING  

 
A1 

Compreender palavras e expressões simples 

 Identificar as horas. 

 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 

 Identificar palavras e expressões em pequenas histórias conhecidas. 
 
Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada 
 

 Entender instruções dadas diretamente para completar pequenas tarefas (pick up the 
paper, put your hat on).  

 Entender frases sobre os temas estudados. 

 Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas. 
 

LEITURA/READING  
 

A1 

Compreender frases e textos muito simples 

 Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 

 Ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário conhecido. 
 

INTERAÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
INTERACTION  

 
A1 

Exprimir‐se de forma adequada em contextos simples 

 Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor (Mr Silva, Miss 
Costa). 

 
Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações simples e previamente 
preparadas 

 

 Utilizar palavras e expressões para concordar (me too, so do I). 

 Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar (sure/no, thank you). 

 Perguntar e responder sobre preferências pessoais (What’s your favourite 
drink?/Orange juice.).  

 Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados 
 

PRODUÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
PRODUCTION  

 
A1 

 
Produzir sons, entoações e ritmos da língua 
 

 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
 

Expressar‐se, com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas 
 

 Exprimir agrado e desagrado (I love Christmas pudding, I don’t like turkey). 

 Descrever o que é/não é capaz de fazer (I can ride a bike, I can’t swim). 

 Falar sobre os temas trabalhados. 
 

 
ESCRITA/WRITING  

 
A1 

 
Utilizar palavras conhecidas 
 

 Legendar sequências de imagens. 

 Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, com palavras dadas. 
 
 
Produzir um texto muito simples com vocabulário limitado 
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 Preencher balões de fala em sequências de imagens. 

 Escrever sobre si (My name is Pedro. I’m 9 years old…). 

 Escrever sobre preferências (I like pizza, I don’t like fish, I love cats). 
   

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL/ 

INTERCULTURAL 

DOMAIN  

 
A1 

Conhecer‐se a si e ao outro 
 

 Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 

 Identificar atividades relacionadas com as festividades. 

 Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
 
Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro 
 

 Identificar o espaço escolar. 

 Identificar partes do corpo humano. 

 Identificar comidas e bebidas. 

 Identificar os espaços à nossa volta. 

 Identificar animais. 

 Identificar os cinco sentidos. 

 Identificar atividades ao ar livre. 
 

LÉXICO E 
GRAMÁTICA/LEXIS 

AND GRAMMAR  
 

A1 

Conhecer vocabulário simples do dia a dia 

Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados 

Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da língua 

 Reconhecer e utilizar as estruturas dadas, de forma implícita, no 3.º ano. 

 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
o Articles: a/an, the. 
o Nouns in the singular and in the plural ‐s/‐es. 
o Possessive Case: ’s/’. 
o Connectors: and, but, or. 
o Determiners: this, that, these, those. 
o Prepositions of Place: next to, behind, in front of. 
o Prepositions of Time: at, on, after. 
o  May, can/can´t. 
o Let’s (Let’s go to the beach!). 
o Positive, negative, question forms and short answers with to do. 
o Question Words: who, whose 
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Perfil do Aluno 
 

 
No final do 1º ciclo, o aluno deve ser capaz de: 
 

 compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas;  

 apresentar-se e apresentar outros; 

 fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais (por exemplo, o local onde vive, as pessoas que 

conhece e as coisas que tem); 

 comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural; 

 ser exigente com o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais; 

 ser solidário, ponderando as suas ações; 

 ter liberdade para manifestar a sua opinião, respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

Língua Estrangeira – Inglês 

5.º ANO 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 - 19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

DOMÍNIOS Aprendizagens específicas 

COMPREENSÃO ORAL/ 
LISTENING  

 
A1+ 

Compreender discursos simples, articulados de forma clara e pausada 

 Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais. 

 Entender pedidos que lhe são dirigidos. 

 Entender informações que lhe são dadas. 

 Entender e reagir a instruções breves. 

 Entender perguntas que lhe são feitas. 

 Identificar a ideia global de pequenos textos orais. 

LEITURA/READING  
 

A1+ 

Ler frases e pequenos textos em voz alta 

 Pronunciar as palavras de forma suficientemente clara para serem entendidas. 

 Utilizar a entoação e o ritmo adequados. 

Compreender textos breves e simples 

 Reconhecer informação exposta em locais públicos. 

 Reconhecer instruções básicas em informática. 

 Seguir instruções elementares. 

 Entender o conteúdo de mensagens (postais, convites). 

 Reconhecer informação que lhe é familiar (dados de natureza pessoal, rotinas, hábitos 
alimentares). 

 Entender textos simplificados de leitura extensiva com vocabulário familiar.   

Utilizar dicionários elementares com imagens (picturedictionaries) 

 Saber procurar palavras por áreas temáticas abordadas. 

INTERAÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
INTERACTION  

 
A1+ 

Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações do dia-a-dia 

 Utilizar palavras e expressões para cumprimentar agradecer e despedir-se. 

 Pedir e dar informações sobre identificação pessoal. 

 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares. 

Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos 

 Diferenciar as formas de tratamento a utilizar com os e com o professor. 

 Fazer sugestões e convites simples. 

PRODUÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
PRODUCTION  

 
A1+ 

Produzir corretamente sons, entoações e ritmos da língua 

 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna. 

 Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares. 

 Usar a entoação adequada em frases simples e conhecidas. 

Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas 

 Usar números para expressar pesos e medidas.  

 Exprimir gostos e preferências pessoais. 

 Apresentar familiares e amigos.  

 Descrever a sua rotina diária. 

 Falar sobre temas trabalhados. 
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DOMÍNIOS Aprendizagens específicas 

 
ESCRITA/WRITING  

 
A1+ 

Produzir, com ajuda, frases simples 

 Redigir mensagens e notas pessoais. 

 Redigir convites e postais (de parabéns, boas festas) 

Produzir um texto simples, de 20 a 30 palavras 

 Descrever uma imagem usando thereis/there are. 

 Descrever‐se a si e descrever a família. 

 Descrever a casa. 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL / 

INTERCULTURAL 

DOMAIN 

 
A1+ 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 

 Identificar alguns estrangeirismos de origem inglesa. 

 Reconhecer bandeiras de alguns países e outros símbolos nacionais. 

 Identificar alguns elementos da família real inglesa. 

Localizar, no mapa, alguns países de expressão inglesa 

 Identificar: Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália e 
Nova Zelândia. 

 Associar capitais e algumas cidades importantes aos países estudados. 

Conhecer o seu meio e o dos outros para compreender a diversidade 

 Identificar laços de parentesco. 

 Identificar algumas profissões. 

 Identificar características elementares, depersonalidade e físicas. 

 Identificar peças de vestuário. 

 Identificar rotinas diárias. 

 Identificar diferentes tipos de alimentos. 

 Identificar as divisões da casa e o mobiliário. 

 Identificar atividades de tempos livres. 

 Reconhecer celebrações e datas festivas. 

LÉXICO E 
GRAMÁTICA/LEXIS 

AND GRAMMAR  
 

A1+ 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas 
elementares 

do funcionamento da língua 
 
Articles/ Nouns / Possessive Case /Adjectives/ Connectors / Determiners /Adverbs / 

Pronouns 

Prepositions / Quantifiers / Verbs / Question Words / Lexical Chunks /Language 

Awareness  
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Perfil do Aluno 
 
No final do quinto ano, o aluno deve ser capaz de: 
 

 compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas;  

 apresentar-se e apresentar outros; 

 fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais; 

 comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural; 

 ser exigente com o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais; 

 ser solidário, ponderando as suas ações; 

 ter liberdade para manifestar a sua opinião, respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
Língua Estrangeira – Inglês 

6.º ANO 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação(i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 - 19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

DOMÍNIOS Aprendizagens Específicas 

COMPREENSÃO ORAL/ 
LISTENING  

 
A2 

Compreender, com ajuda, discursos articulados de forma clara e pausada 

 Entender expressões relacionadas com os seus interesses (música, computadores). 

 Entender informações e perguntas que lhe são dirigidas (transportes públicos e horários). 

 Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares (escola, viagens).   
 

Compreender conteúdos simples em programas, produzidos para o seu nível, em meios 
áudio/audiovisuais   

 

 Identificar o contexto do discurso. 

 Identificar a ideia principal. 

 Entender informações simples. 

LEITURA/READING  
 

A2 

Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse 

 Identificar sinais e avisos em locais públicos. 

 Interpretar instruções e informação específica em documentos (anúncios, 
horários). 

 Entender mensagens (SMS, e‐mails). 

 Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados 
(folhetos, anúncios,ementas, páginas da internet). 

 Entender textos de leitura extensiva com vocabulário familiar. 

Utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel) 

 Identificar algumas abreviaturas do dicionário. 

 Saber procurar entradas e seus significados. 

INTERAÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
INTERACTION  

 
A2 

Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações familiares 
previamente preparadas 

 Formular perguntas e dar respostas. 

 Exprimir sentimentos de agrado e desagrado. 

 Indicar concordância e discordância. 

 Pedir algo a alguém. 

 Dar conselhos. 

 Pedir informações em lojas e em serviços públicos. 

Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo 

 Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de 
role play. 

PRODUÇÃO 
ORAL/SPOKEN 
PRODUCTION  

 
A2 

Expressar‐se, com vocabulário simples, sobre assuntos familiares do dia a 
dia   

 Descrever a família e pessoas conhecidas (traços físicos e de personalidade). 

 Descrever e comparar pessoas e locais. 

 Comparar a sua rotina diária com a dos colegas. 

 Apresentar projetos futuros. 

 Descrever acontecimentos e atividades. 
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DOMÍNIOS Aprendizagens Específicas 

 (Re)contar uma pequena história. 

 
ESCRITA/WRITING  

 
A2 

Completar, de forma guiada, pequenos diálogos 

 Formular perguntas ou redigir respostas sobre temas estudados. 

 Produzir textos de 25 a 35 palavras 

 Descrever uma rotina diária. 

 Descrever a escola. 

 Descrever um acontecimento com a ajuda de tópicos ou imagens. 
 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL/ 

INTERCULTURAL 

DOMAIN 

 
A2 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 

 Associar nacionalidades a países. 

 Reconhecer monumentos e figuras históricas. 

 Reconhecer algumas celebridades e figuras públicas. 

Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados 

 Comparar diferentes rotinas diárias. 

 Identificar disciplinas, horários e espaços de trabalho e de lazer na escola. 

 Comparar diferentes meios de transporte. 

 Comparar diferentes tipos de habitação. 

 Comparar celebrações e datas festivas. 

 Comparar formas de socialização familiar e convenções sociais: horários e 
refeições. 
 

LÉXICO E 
GRAMÁTICA/LEXIS 

AND GRAMMAR  
 

A2 

 
Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas frequentes do funcionamento da língua 
 

Adjectives / Connectors  / Adverbs / Pronouns / Determiners / Adverbs / Pronouns  

Prepositions / Verbs / Word Formation / Lexical Chunks /Language Awareness  
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Perfil do Aluno 
 
No final do sexto ano, o aluno deve ser capaz de: 
 

 compreenderfrases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata 

(informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante); 

 comunicar em tarefas simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais; 

 descrever de modo simples o seu meio circundante; 

 referir assuntos relacionados com necessidades imediatas; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural; 

 ser exigente com o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais; 

 ser solidário, ponderando as suas ações; 

 ter liberdade para manifestar a sua opinião, respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
 

Inglês 7.º Ano  
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação (i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 

 



 
 

 
 

 
  

86 
 

 

 
 

Perfil das Aprendizagens 
 

Domínios Aprendizagens Específicas 

Compreensão 
Oral 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno identifica palavras-chave e frases simples e 
infere osentido geral em mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, 
mensagens telefónicas,publicidade, canções, clips, entre outros) relacionados com o meio 
envolvente, situações doquotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam articulados 
de forma clara e pausada. 

Compreensão 
Escrita 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno identifica palavras-chave e frases simples e 
infere osentido geral em mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, 
folhetos, publicidade,catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda desenhada, 
entre outros), relacionados com omeio envolvente, situações do quotidiano e experiências 
pessoais, sempre que sejam constituídosessencialmente por frases simples e vocabulário 
familiar. 

Interação 
Oral 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno interage em conversas curtas, bem 
estruturadas eligadas a situações familiares. Pede e dá informações e troca opiniões sobre 
o meio envolvente,situações do quotidiano e experiências pessoais, tendo em conta o 
discurso do interlocutor erespeitando os princípios de delicadeza. Pronuncia, geralmente, 
de forma compreensível, umrepertório limitado de expressões e de frases, mobilizando 
estruturas gramaticais elementares. 

Interação 
Escrita 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno escreve cartas e mensagens simples e 
curtas (35-50palavras). Pede e dá informações sobre o meio envolvente e situações do 
quotidiano e experiênciaspessoais. Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens e cartas, adequando-asao destinatário. Utiliza vocabulário elementar e 
frases simples, articulando as ideias comconectores básicos de coordenação e 
subordinação. 

Produção 
Oral 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno exprime-se, de forma simples, em 
monólogos curtospreparados previamente. Descreve o meio envolvente e situações do 
quotidiano; conta experiênciaspessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados e exprime opiniões, gostose preferências. Usa um repertório limitado de 
expressões e de frases, mobilizando estruturasgramaticais elementares. Pronuncia de 
forma suficientemente clara para ser entendido. 



 
 

 
 

 
  

87 
 

 

 
 
 

 
Produção 

Escrita 

Nível de Desempenho - A2.1 (QECRL) O aluno escreve textos simples e curtos (50-60 
palavras).Descreve situações do quotidiano; conta experiências pessoais e acontecimentos 
reais ouimaginários, presentes ou passados e exprime opiniões, gostos e preferências. 
Respeita asconvenções textuais e utiliza vocabulário elementar e frases simples, 
articulando as ideias comconectores básicos de coordenação e subordinação. 

 
 

Perfil do Aluno 
 

No final do ano, o aluno deverá ser capaz de: 
 

 Compreender discursos quando se fala de forma clara e pausada; Compreender conteúdos em 
programas, produzidos para o seu nível, em meios áudio/audiovisuais. 

 

 Ler textos breves de tipologia diversificada; Utilizar dicionários bilingues e monolingues; Ler 
pequenos textos adaptados de leitura extensiva.  

 

 Participar num diálogo simples em contextos diferenciados.  
 

 Expressar‐se numa linguagem simples e descritiva em situações previamente preparadas.  
 

 Interagir, com linguagem simples, sobre assuntos do dia-a-dia; Produzir textos, de 35 a 50 
palavras.  

 

 Compreender a estrutura geográfica e organizacional das Ilhas Britânicas e dos Estados Unidos; 
Identificar alguns países da União Europeia; Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e o dos 
outros.  

 

 Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas frequentes do 
funcionamento da língua.  

 

 Desenvolver, na sua prática, atitudes de responsabilidade e cooperação;  
 Utilizar e desenvolver estratégias adequadas à organização do seu processo de aprendizagem;  
 Autoavaliar processos e resultados das suas aprendizagens.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Inglês 8.º Ano  

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação (i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 
 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 
 
 
Compreensão 

Oral 
 
 
 

 
Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL)  
Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e textos 
curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades, 
canções, clips, entre outros) sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, 
interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, 
por frases simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma clara e 
pausada.  

 
 

Compreensão 
Escrita 

 
 

Nível de Desempenho - - A2.2 (QECRL)  
Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e textos 
simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de 
imprensa, textos literários, entre outros) que descrevam e/ou narrem experiências pessoais 
e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 

 
 
 

Interação 
 Oral 

 
 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL)  
Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares. Trocar 
ideias, informações e opiniões sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
interesses próprios e temas da atualidade, tendo em conta o discurso do interlocutor e 
respeitando os princípios de delicadeza. Usar vocabulário muito frequente e frases simples 
mobilizando as estruturas gramaticais adequadas. Pronunciar de forma suficientemente 
clara para ser entendido.  
 

 
 
 

Interação 
Escrita 

 
 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL)  
Escrever cartas e mensagens diversas (70-90 palavras). Pedir e dar informações sobre o 
meio envolvente, situações do quotidiano, experiências pessoais, acontecimentos reais ou 
imaginários, preferências e opiniões. Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens e cartas, adequando-as ao destinatário. Utilizar vocabulário muito 
frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação.  
 

 
 

Produção 
Oral 

 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL)  
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. Descrever o 
meio envolvente e situações do quotidiano; contar experiências pessoais e acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados e exprimirr opiniões, gostos e preferências 
sobre temas da atualidade. Usar vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando 
estruturas gramaticais elementares. Pronunciar de forma suficientemente clara para ser 
entendido.  
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Produção 
Escrita 

 

 
Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL)  
Escrever textos diversos (70-90 palavras). Descrever situações do quotidiano; contar 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 
exprime opiniões, gostos e preferências. Respeitar as convenções textuais e utilizar 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação.  
 
 

 
Perfil do Aluno 

 
 
No final do ano, o aluno deverá ser capaz de: 

 compreender discursos quando se fala de forma clara e pausada; 

 compreenderconteúdosem programas, produzidos para o seu nível, em meios 
áudio/audiovisuais; 

 ler textos breves de tipologia diversificada; 

 utilizar dicionários diversificados para consulta; 

 interagir com algumaajuda em diferentes tipos de registo; 

 participar num diálogo simples em contextos diferenciados; 

 expressar-se numa linguagem simples e descritiva em situações previamente preparadas; 

 produzir textos, de 70 a 90 palavras, com vocabulário frequente; 

 conhecer alguns aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa; 

 compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas frequentes de 
funcionamento da língua; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural, ser exigente com 
o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais. Deve ser 
solidário, ponderando as suas ações, ser capaz de ter liberdade para manifestar a sua opinião, 
respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Inglês 9.º Ano  

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação 
ecomunicação (i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 
 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 
 
 
Compreensão 

Oral 
 
 
 

 
Nível de Desempenho - B1.1 (QECRL) 
Compreender as ideias principais e selecionar informação pertinente em textos diversos 
(noticiários, reportagens, documentários, entrevistas, canções, clips e sequências fílmicas, 
entre outros) sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, 
do mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas da atualidade, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores explícitos, predomine vocabulário frequente e a 
articulação seja clara. 

 
 

Compreensão 
Escrita 

 
 

Nível de Desempenho - B1.1 (QECRL) 
Compreender as ideias principais e selecionar informação pertinente em textos 
descritivos, narrativos, explicativos e argumentativos (cartas e mensagens, catálogos, 
artigos de imprensa, publicidade e textos literários, entre outros) sobre pessoas, 
experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, 
e sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores 
explícitos e predomine vocabulário frequente. 
 

 
 
 

Interação 
 Oral 

 
 

Nível de Desempenho - B1.1 (QECRL) 
Interagir em conversas inseridas em situações familiares. Trocar ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o mundo do trabalho e do lazer e 
temas da atualidade. Reagir, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor e respeitar 
os princípios de delicadeza. Usar vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas, 
mobilizando recursos gramaticais adequados para ligar, clarificar e reformular as ideias. 
Pronunciar geralmente de forma clara e com ritmo e entoação apropriados. 
 

 
 
 

Interação 
Escrita 

 
 

Nível de Desempenho - B1.1 (QECRL) 
Escrever cartas e mensagens (100-130 palavras). Pedir e dar informações, exprimindo 
com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e temas de 
atualidade. Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens 
e cartas, adequando-as ao destinatário. Utilizar vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos 
(conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros). 
 

 
 

Produção 
Oral 

 

Nível de desempenho - B1.1 (QECRL) 
Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente. Descrever, 
narrar e/ou expor informações sobre assuntos do seu interesse e temas da atualidade, 
exprimindo opiniões, gostos e preferências. Usar vocabulário frequente e estruturas 
frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais adequados para construir 
uma sequência linear de informações. Pronunciar geralmente de forma clara, com ritmo e 
entoação apropriados. 
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Produção 
Escrita 

 

 
Nível de Desempenho - B1.1 (QECRL) 
Escrever textos diversos (100-130 palavras). Descrever situações, narrar acontecimentos 
e expor informações, opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e 
temas da atualidade. Respeitar as convenções textuais e utiliza vocabulário frequente, 
estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes 
e coesos (conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros). 
 

 
Perfil do Aluno 

 
No final do ano, o aluno deverá ser capaz de: 

 compreender discursos de forma clara; 

 compreende diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que adequados ao nível de 
conhecimentos do aluno; 

 ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação; 

 utilizar dicionários diversificados para consulta; 

 interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos e de caráter geral; 

 produzir diálogos com algum à-vontade, sobre tópicos da atualidade 

 reproduzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequadas; 

 produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal; 

 produzir  textos, de 80 a 100palavras, com relativa facilidade, utilizando vocabulário frequente, 
mas diversificado; 

 conhecer personagens e obras célebres da países de expressão inglesa; 

 conhecer universos culturais diferenciados; 

 compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas de funcionamento 
da língua com alguma complexidade, tais como: conetores, pronomes relativos, frases 
condicionais, e expressões idiomáticas; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural, ser exigente com 
o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais. Deve ser 
solidário, ponderando as suas ações, ser capaz de ter liberdade para manifestar a sua opinião, 
respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

Disciplina de Francês -3.º Ciclo 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

 

 
80% 

 Conhecimentos e ou aprendizagens adquiridos 

 Testes e outros trabalhos classificados e tecnologias da informação e 
comunicação(i) 

 Leitura e escrita – 60% 
 Compreensão Oral – 10% 

 Expressão Oral – 10% 

 
Atitudes e Valores 

. 
 

 
20% 

 Comportamento – 14% 
 Cumprimento de regras 
 Participação oportuna 
 Relação interpessoal 
 Educação para a cidadania(i) 

 

 Interesse / Empenho / Responsabilidade – 6% 
 Registos e organização do caderno diário 
 Material necessário 
 Pontualidade/assiduidade 
 Realização dos TPC 
 Realização de outros trabalhos 
 Autonomia / iniciativa 

 
 

(i)De acordo com o Despacho Normativo nº, 1-F/2016, de 5 de abril estas aprendizagens serão objeto de avaliação transversal nas diferentes 
disciplinas do currículo. 

 
Níveis 

0 - 19 pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 
 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
Domínio da 
Compreensão Oral: 

 
 
 

 
 

Domínio da 
Compreensão Escrita 

 
 
 
 

Domínio da Interação 
Oral 

 
 
 
 
 

 
Domínio da Interação 

Escrita 
 
 
 
 

 
 
Domínio da Produção 

Oral 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, 
noticiários, reportagens, publicidades, canções, clips, entre outros) sobre 
experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e temas 
da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases 
simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma clara e 
pausada. 
 
1. Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em 
mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, 
ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, textos literários, entre outros) 
que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e situações do quotidiano, 
interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente.  
 
1. Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares. 
 2. Trocar ideias, informações e opiniões sobre situações do quotidiano e 
experiências pessoais, interesses próprios e temas da atualidade, tendo em 
conta o discurso do interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza.  
3. Usar vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando as 
estruturas gramaticais adequadas.  
4. Pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
1. Escrever mensagens diversas (70-90 palavras). 2. Pedir e dar informações 
sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências pessoais, 
acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões. 3. Respeitar as 
convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao 
destinatário. 4. Utilizar vocabulário muito frequente e frases curtas, 
articulando as ideias com diferentesconectores de coordenação e 
subordinação. 
 
 1. Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente. 
 2. Descrever o meio envolvente e situações do quotidiano.  
3. Contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados  
4. Exprimir opiniões, gostos e preferências sobre temas da atualidade.  
5. Usar vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando estruturas 
gramaticais elementares. 
 6. Pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido 
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Domínio da Produção 
Escrita 

 
 
 
 
 
 

 
 

Domínio da Produção 
Oral 

 
 
 
 
 

 
Domínio da Produção 

Escrita 

 

1. Escrever textos diversos (70-90 palavras).  
2. Descrever situações do quotidiano.  
3. Contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados. 
 4. Exprimir opiniões, gostos e preferências.  
5. Respeitar as convenções textuais.  
6. Utilizar vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias 
com diferentes conectores de coordenação e subordinação. 
 
1. Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente. 2. Descrever o meio envolvente e situações do quotidiano. 3. 
Contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados 4. Exprimir opiniões, gostos e preferências sobre 
temas da atualidade. 5. Usar vocabulário muito frequente e frases simples 
mobilizando estruturas gramaticais elementares. 6. Pronunciar de forma 
suficientemente clara para ser entendido. 
 
1. Escrever textos diversos (70-90 palavras). 2. Descrever situações do 
quotidiano. 3. Contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados. 4. Exprimir opiniões, gostos e 
preferências. 5. Respeitar as convenções textuais. 6. Utilizar vocabulário 
muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conectores de coordenação e subordinação. 
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Perfil do Aluno 
 
No final do ciclo, o aluno deverá ser capaz de: 

 compreender discursos de forma clara; 

 compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que adequados ao nível de 
conhecimentos do aluno; 

 ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação; 

 utilizar dicionários diversificados para consulta; 

 interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos e de caráter geral; 

 produzir diálogos, previamente preparados, sobre temas propostos; 

 reproduzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequadas; 

 produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal; 

 produzir  textos, de 80 a 100 palavras, utilizando vocabulário frequente, mas diversificado; 

 conhecer universos culturais diferenciados; 

 compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas de funcionamento 
da língua com alguma complexidade, tais como: conetores, pronomes relativos, frases 
condicionais, e expressões idiomáticas; 

 respeitar-se a si mesmo e aos outros perante a diversidade humana e cultural, ser exigente com 
o seu trabalho, perseverante perante as dificuldades e querer sempre aprender mais;  

  ser solidário, ponderando as suas ações, ser capaz de ter liberdade para manifestar a sua 
opinião, respeitando a livre escolha de outros para o bem de todos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina:    HGP    2º ciclo 

Critérios de Avaliação 

Domínios a 
avaliar 

Ponderações e parâmetros  

 
Conhecimentos 

 
        75% 
 

 
Conhecimentos adquiridos na disciplina : 

 

-Testes                                                                                                                                                                                                        
 

65% 

-Outros trabalhos classificados. 
 

10% 

Transversais: compreensão e expressão da língua portuguesa. 
Tecnologias de informação e comunicação. 

 

 
Atitudes e 
Valores 

 
          25% 

 
-Comportamento – Cumprimento de regras, participação oportuna e 
relacionamento interpessoal. 

    15% 

-Interesse, empenho, responsabilidade, organização e registo do 
caderno diário. 

 
 

     10% 

Material, pontualidade/assiduidade, trabalhos de casa e outros 
trabalhos, autonomia e iniciativa. 
 

 

Transversal: educação para a cidadania.  

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

Cognitivo 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Situa-se no país e no mundo em que vive, aplicando noções 
operatórias de espaço e de tempo;  

 Utiliza conhecimentos básicos sobre a realidade portuguesa, do 
presente e do passado, aplicando as noções de evolução e de 
multicausalidade;  

 Aplica, na abordagem da realidade física e social, técnicas 
elementares de pesquisa e a organização sistemática de dados, 
utilizando técnicas diversas de comunicação;  

 Explica e valoriza elementos do património histórico português; 

 Manifesta respeito por outros povos e culturas. 
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Comportamental 
 

Ao nível da autonomia: 

 Realizar os trabalhos de casa. 

 Organizar os materiais necessários para a aula. 

 Realizar as tarefas propostas na aula. 
Ao nível de relacionamento interpessoal: 

 Respeitar colegas e professor. 

 Cooperar nas atividades com espírito de entreajuda. 

 Contribuir para o bom funcionamento do grupo turma. 
Ao nível de cumprimento de regras: 

 Ser assíduo e pontual. 

 Respeitar a participação dos colegas. 

 Solicitar o uso da palavra. 

 Fazer-se acompanhar do material para a aula. 

 
                                                           Perfil do Aluno 
 
 

 Ser autocrítico e capaz de fundamentar e assumir a sua posição. 

 Respeitar a diferença, aceitando o direito a pontos de vista diferentes. 

 Interpretar acontecimentos de acordo com as situações culturais, sociais e geográficos. 

 Utilizar os processos e conhecimentos científicos e tecnológicos apropriados para compreender 
a realidade natural e sociocultural. 

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação 
do património. 

 Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo. 

 Ser autónomo desenvolvendo métodos de trabalho próprios. 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

 Reconhecer que a realidade não é estática, havendo uma necessidade de atualização 
permanente. 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis, atividade física e desportiva, de acordo com os seus 
interesses, capacidades e necessidades. 
Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação. 

 Saber utilizar diferentes códigos de acordo com a necessidade de exprimir verbalmente o seu 
pensamento nas diferentes áreas do saber. 

 Selecionar, recolher e organizar informação para resolução de situações e problemas, segundo 
a sua natureza e tipo de suporte, nomeadamente o informático. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
HISTÓRIA 
3.º Ciclo 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a 
avaliar 

Parâmetros 
Ponderação 

(%) 

Conhecimentos 
 

75% 

Testes 65% 

Outros trabalhos classificados 10% 

Transversais: compreensão e expressão da língua portuguesa. 
Tecnologias de informação e comunicação 

 

Atitudes e 
Valores 

 
25% 

Comportamento: Cumprimento de regras, participação oportuna 
e relacionamento interpessoal 15% 

Interesse, empenho, responsabilidade. 

10% Material, pontualidade/assiduidade, trabalhos de casa e outros 
trabalhos, autonomia e iniciativa 

Transversal: educação para a cidadania  

 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

Cognitivo 

 Utilizar as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade 
temporal e de relatividade cultural no relacionamento da História de 
Portugal com a História europeia e mundial. 

 Aplicar procedimentos básicos da metodologia específica da História, 
nomeadamente a pesquisa e interpretação de fontes diversificadas, 
utilizando técnicas diversas de comunicação. 

 Integrar e valorizar elementos do património histórico português no 
quadro do património histórico mundial. 

 Manifestar respeito por outros povos e culturas. 

Comportamental 

Ao nível da autonomia: 

 Realizar os trabalhos de casa. 

 Organizar os materiais necessários para a aula. 

 Realizar as tarefas propostas na aula. 
Ao nível de relacionamento interpessoal: 

 Respeitar colegas e professor. 
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 Cooperar nas atividades com espírito de entreajuda. 

 Contribuir para o bom funcionamento do grupo turma. 
Ao nível de cumprimento de regras: 

 Ser assíduo e pontual. 

 Respeitar a participação dos colegas. 

 Solicitar o uso da palavra. 

 Fazer-se acompanhar do material para a aula. 

 
 

Perfil do Aluno 
 

 Ser autocrítico e capaz de fundamentar e assumir a sua posição. 

 Respeitar a diferença, aceitando o direito a pontos de vista diferentes. 

 Interpretar acontecimentos de acordo com as situações culturais, sociais e geográficos. 

 Utilizar os processos e conhecimentos científicos e tecnológicos apropriados para compreender 
a realidade natural e sociocultural. 

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação 
do património. 

 Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo. 

 Ser autónomo desenvolvendo métodos de trabalho próprios. 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

 Reconhecer que a realidade não é estática, havendo uma necessidade de atualização 
permanente. 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis, atividade física e desportiva, de acordo com os seus 
interesses, capacidades e necessidades. 
Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação. 

 Saber utilizar diferentes códigos de acordo com a necessidade de exprimir verbalmente o seu 
pensamento nas diferentes áreas do saber. 

 Selecionar, recolher e organizar informação para resolução de situações e problemas, segundo 
a sua natureza e tipo de suporte, nomeadamente o informático 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 

Geografia – 3.º Ciclo – 7.º Ano 

 
Critérios de avaliação 

DOMÍNIOS A AVALIAR E PONDERAÇÕES PARÂMETROS A AVALIAR E PONDERAÇÕES 

Conhecimentos adquiridos na disciplina – 

75% 

Fichas de avaliação ----------------------------------------------------------

----------- 65% 

Outros trabalhos classificados: Trabalhos de Pesquisa: 

individuais, pares, grupo; Fichas de trabalho; Execução de 

gráficos, mapas e outros.  --------10% 

Atitudes e Valores – 25% 

Comportamento: Cumprimento de regras; Participação 
oportuna; Relacionamento interpessoal. --------------------------------
----------------------- 15% 

Interesse/empenho/responsabilidade: Realização dos trabalhos 
de casa/outros trabalhos; Material necessário/ registos no 
caderno diário;  
Autonomia e Iniciativa; Pontualidade/assiduidade; Educação 
para a Cidadania  -------------------------------------------------------------
------------ 10% 

 

Perfil de aprendizagens específicas  

DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

1º A LOCALIZAÇÃO 

No final do 3º. Ciclo o aluno deve: 
 

 Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala. 

 Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e 
as coordenadas geográficas. 

 Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas. 

 Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 

 Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região do 
país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 

 Domina as aprendizagens requeridas pelas metas curriculares e seus descritores, 
correspondentes ao ano de escolaridade. 

2º O CONHECIMENTO 
DOS LUGARES E 

REGIÕES 

 Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 
distribuições de fenómenos geográficos. 

 Formular e responder a questões, utilizando atlas, fotografias aéreas, bases de dados, cd-
rom e Internet. 

 Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 
programas de televisão, filmes, videograma, notícias da imprensa escrita, livros e enciclopédias. 

 Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas 
de diferentes escalas. 
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DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

 Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que 
são mais importantes na sua localização. 

 Selecionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 
localizações. 

 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e 
humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto de recursos. 

 Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 
adequada em gráficos e diagramas. 

 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 
exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas. 

 Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 
apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou em material audiovisual. 

 Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo, realizando o 
registo da informação geográfica. 

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e 
conhecimentos geográficos. 

3º O DINAMISMO DAS 
INTER-RELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇOS 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos 
evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e apresentando-as em descrições 
escritas e/ou orais simples e/ou material audiovisual. 

 Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, 
refletindo sobre as soluções possíveis. 

 Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo ações 
concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços. 

 Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação 
e conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 

 

 
Geografia – 3.º Ciclo – 8.º Ano 

 
Critérios de avaliação 

DOMÍNIOS A AVALIAR E PONDERAÇÕES PARÂMETROS A AVALIAR E PONDERAÇÕES 

Conhecimentos adquiridos na disciplina – 

75% 

Fichas de avaliação ----------------------------------------------------------

----------- 65% 

Outros trabalhos classificados: Trabalhos de Pesquisa: 

individuais, pares, grupo; Fichas de trabalho; Execução de 

gráficos, mapas e outros.  --------10% 

Atitudes e Valores – 25% 

Comportamento: Cumprimento de regras; Participação 
oportuna; Relacionamento interpessoal. --------------------------------
----------------------- 15% 

Interesse/empenho/responsabilidade: Realização dos trabalhos 
de casa/outros trabalhos; Material necessário/ registos no 
caderno diário;  
Autonomia e Iniciativa; Pontualidade/assiduidade; Educação 
para a Cidadania  -------------------------------------------------------------
------------ 10% 

 

Perfil de aprendizagens específicas  

DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

1º A LOCALIZAÇÃO 

No final do 3º. Ciclo o aluno deve: 
 

 Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala. 

 Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e 
as coordenadas geográficas. 

 Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas. 

 Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 

 Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região do 
país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 

 Domina as aprendizagens requeridas pelas metas curriculares e seus descritores, 
correspondentes ao ano de escolaridade. 

2º O CONHECIMENTO 
DOS LUGARES E 

REGIÕES 

 Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 
distribuições de fenómenos geográficos. 

 Formular e responder a questões, utilizando atlas, fotografias aéreas, bases de dados, cd-
rom e Internet. 

 Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 
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DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

programas de televisão, filmes, videograma, notícias da imprensa escrita, livros e enciclopédias. 

 Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas 
de diferentes escalas. 

 Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que 
são mais importantes na sua localização. 

 Selecionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 
localizações. 

 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e 
humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto de recursos. 

 Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 
adequada em gráficos e diagramas. 

 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 
exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas. 

 Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 
apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou em material audiovisual. 

 Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo, realizando o 
registo da informação geográfica. 

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e 
conhecimentos geográficos. 

3º O DINAMISMO DAS 
INTER-RELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇOS 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos 
evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e apresentando-as em descrições 
escritas e/ou orais simples e/ou material audiovisual. 

 Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, 
refletindo sobre as soluções possíveis. 

 Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo ações 
concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços. 

 Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação 
e conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 

Geografia – 3.º Ciclo – 9.º Ano 

 
Critérios de avaliação 

DOMÍNIOS A AVALIAR E PONDERAÇÕES PARÂMETROS A AVALIAR E PONDERAÇÕES 

Conhecimentos adquiridos na disciplina – 

75% 

Fichas de avaliação ----------------------------------------------------------

----------- 65% 

Outros trabalhos classificados: Trabalhos de Pesquisa: 

individuais, pares, grupo; Fichas de trabalho; Execução de 

gráficos, mapas e outros.  --------10% 

Atitudes e Valores – 25% 

Comportamento: Cumprimento de regras; Participação 
oportuna; Relacionamento interpessoal. --------------------------------
----------------------- 15% 

Interesse/empenho/responsabilidade: Realização dos trabalhos 
de casa/outros trabalhos; Material necessário/ registos no 
caderno diário;  
Autonomia e Iniciativa; Pontualidade/assiduidade; Educação 
para a Cidadania  -------------------------------------------------------------
------------ 10% 

 

Perfil de aprendizagens específicas  

DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

1º A LOCALIZAÇÃO 

No final do 3º.ciclo o aluno deve: 
 

 Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala. 

 Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e 
as coordenadas geográficas. 

 Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas. 

 Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 

 Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região do 
país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 

 Domina as aprendizagens requeridas pelas metas curriculares e seus descritores, 
correspondentes ao ano de escolaridade. 

2º O CONHECIMENTO 
DOS LUGARES E 

REGIÕES 

 Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 
distribuições de fenómenos geográficos. 

 Formular e responder a questões, utilizando atlas, fotografias aéreas, bases de dados, cd-
rom e Internet. 

 Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 
programas de televisão, filmes, videograma, notícias da imprensa escrita, livros e enciclopédias. 

 Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas 
de diferentes escalas. 



 
 

 
 

 
  

107 
 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS/OBJETIVOS  

 Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que 
são mais importantes na sua localização. 

 Selecionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 
localizações. 

 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e 
humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto de recursos. 

 Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 
adequada em gráficos e diagramas. 

 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 
exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas. 

 Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 
apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou em material audiovisual. 

 Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo, realizando o 
registo da informação geográfica. 

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e 
conhecimentos geográficos. 

3º O DINAMISMO DAS 
INTER-RELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇOS 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos 
evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e apresentando-as em descrições 
escritas e/ou orais simples e/ou material audiovisual. 

 Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, 
refletindo sobre as soluções possíveis. 

 Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo ações 
concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços. 

 Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação 
e conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E 

PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Disciplina: Matemática                                             Ano: 5.º, 6.º 
 

Critérios de Avaliação 
 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 
 Testes (70%) (ii) 

 Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

 Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / Responsabilidade  
 Participação oportuna – 4% 

 Trabalhos de casa/aula – 5% 

 Registo e organização do caderno diário -3% 

 Cumprimento de regras – 7% 

 Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / ficha 
de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 
(iv) Educação para a cidadania. 
 
 
 
 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 – 19 pontos 1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 

70 – 89 pontos 4 

90–100 pontos 5 
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Perfil das aprendizagens específicas de Matemática – 5.º ano  

Domínios Aprendizagens Específicas 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 
Números naturais  

 Conhecer e aplicar propriedades dos divisores  

 Resolver problemas envolvendo o cálculo do máximo divisor comum e do 
mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais.  

 
Números racionais não negativos  

 Efetuar operações com números racionais não negativos  

 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números 
racionais representados por frações, dízimas, percentagens e numerais 
mistos.  

 
 

ÁLGEBRA 
 

 
Expressões algébricas e propriedades das operações  

 Conhecer e aplicar as propriedades das operações  
 

 
GEOMETRIA E 

MEDIDA 
 

 

Geometria  
 
Propriedades geométricas  

 Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e 
perpendicularidade  

 Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos  

 Resolver problemas envolvendo as noções de paralelismo, 
perpendicularidade, ângulos e triângulos.  

 
Medida  

 
Áreas  
 Medir áreas de figuras planas 

 Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas.  

 
Amplitude de ângulos  

 Medir amplitudes de ângulos  

 Resolver problemas envolvendo adições, subtrações e conversões de medidas de amplitude 
expressas em forma complexa e incomplexa.  
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ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 

DADOS 

 

 
Gráficos cartesianos  

 Construir gráficos cartesianos  
 
Representação e tratamento de dados  

 Organizar e representar dados  

 Tratar conjunto de dados  

 Resolver problemas envolvendo:  
- a média e a moda de um conjunto de dados, interpretando o respetivo significado no 
contexto de cada situação;  
- a análise de dados representados em tabelas de frequência, diagramas de caule-e-folhas, 
gráficos de barras e de linhas.  

 

 

Perfil das aprendizagens específicas de Matemática – 6.º ano  

 

Domínios Aprendizagens Específicas 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 

 
Números naturais  

 Conhecer e aplicar propriedades dos números primos  
 
Números racionais  

 Representar e comparar números positivos e negativos  

 Adicionar números racionais  

 Subtrair números racionais  

ÁLGEBRA 
 

 

 
Potências de expoente natural  

 Efetuar operações com potências  

 Resolver problemas traduzindo em linguagem simbólica enunciados 
expressos em linguagem natural e vice-versa  
 
Proporcionalidade direta  

 Relacionar grandezas diretamente proporcionais  

 Resolver problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta e 
de identificação de pares de grandezas mutuamente dependentes 
distinguindo aquelas que são diretamente proporcionais.  
 
Sequências e regularidades  

 Resolver problemas envolvendo a determinação:  
- de termos de uma sequência definida por uma expressão geradora ou 
dada por uma lei de formação que permita obter cada termo a partir dos 
anteriores, conhecidos os primeiros termos;  
- de expressões geradoras de sequências definidas por uma lei de 
formação que na determinação de um dado elemento recorra aos 
elementos anteriores;  
- de uma lei de formação compatível com uma sequência parcialmente 
conhecida e formulá-la em linguagem natural e simbólica 
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GEOMETRIA E 
MEDIDA 

 

 
Figuras geométricas planas  

 Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos  
 
Sólidos Geométricos e propriedades  

  Identificar sólidos geométricos  

  Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos  

  Resolver problemas envolvendo sólidos geométricos e as respetivas 
planificações  
 
Áreas  

  Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos  

  Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas.  
 
Volumes  

  Medir volumes de sólidos  

  Resolver problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos  
 
Isometrias do plano  

  Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano  

  Resolver problemas envolvendo:  
- as propriedades das isometrias utilizando raciocínio dedutivo;  
- figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial.  

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 

DADOS 

 

Representação e tratamento de dados  

  Organizar e representar dados  

  Resolver problemas envolvendo:  
- a análise de dados representados de diferentes formas;  
- a análise de um conjunto de dados a partir da respetiva média, moda e 
amplitude.  

 
 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 

 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 transformar a informação em conhecimento;  

 colaborar em diferentes contextos comunicativos utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e 
digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, e conduzir pesquisas orientadas; 

 tomar decisões para resolver problemas;  

 desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 
cidadania;  

 manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 
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e sistemas;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Matemática      Ano: 7.º, 8.º, 9.º 

 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 

 Testes (70%) (ii) 

  Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / 

Responsabilidade  

- Participação oportuna – 4% 

- Trabalhos de casa/aula – 5% 

- Registo e organização do caderno diário -3% 

- Cumprimento de regras – 7% 

- Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / 
ficha de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(iv) Educação para a cidadania. 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 -  19   pontos  1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 

70 – 89 pontos 4 
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90–100 pontos 5 

 
 

Perfil de aprendizagens específicas de Matemática – 7.º ano 

Domínios Aprendizagens específicas 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Números racionais 

     Multiplicar e dividir números racionais relativos 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Alfabeto grego 

     Conhecer o alfabeto grego 

Figuras geométricas 

 Classificar e construir quadriláteros 
 Resolver problemas envolvendo congruências de triângulos e propriedades dos 

quadriláteros, podendo incluir demonstrações geométricas   

Paralelismo, congruência e semelhança 

 Identificar e construir figuras congruentes e semelhantes 

 Construir e reconhecer propriedades de homotetias 

 Resolver problemas envolvendo semelhanças de triângulos e homotetias, 

podendo incluir demonstrações geométricas   

 Medida 

 Medir comprimentos de segmentos de reta com diferentes unidades 

 Calcular medidas de áreas de quadriláteros 

 Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes 
 Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de figuras 

semelhantes.   

FUNÇÕES, SEQUÊNCIAS E 
SUCESSÕES 

Funções 

 Definir funções 

 Operar com funções 

 Definir funções de proporcionalidade direta 

 Definir sequências e sucessões 

 Resolver problemas envolvendo sequências e sucessões e os respetivos termos 

gerais   

A ́LGEBRA 

Expressões algébricas 

 Estender a potenciação e conhecer as propriedades das operações. Raízes 
quadradas e cúbicas 

 Operar com raízes quadradas e cúbicas racionais 

Equações algébricas 

 Resolver equações do 1o grau 
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 Resolver problemas envolvendo equações lineares   

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DADOS 

Medidas de localização 

 Representar, tratar e analisar conjuntos de dados 

 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas de 
frequência, diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barras e gráficos circulares 

Perfil de aprendizagens específicas de Matemática – 8.º ano 

Domínios Aprendizagens específicas 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Dízimas finitas e infinitas periódicas  

 Relacionar números racionais e dízimas  

Dízimas infinitas não periódicas e números reais  

 Completar a reta numérica   

 Ordenar números reais   

ÁLGEBRA 

Potências de expoente inteiro  

 Estender o conceito de potência a expoentes inteiros  

Monómios e Polinómios  

 Reconhecer e operar com monómios   

 Reconhecer e operar com polinómios   

 Resolver problemas que associem polinómios a 
medidas de áreas e volumes interpretando 
geometricamente igualdades que os envolvam, e 

 fatorizar polinómios colocando fatores comuns em 

evidência e utilizando os casos notáveis da 
multiplicação de polinómios  

Equações incompletas de 2.º grau   

 Resolver equações do 2.º grau   

 Resolver problemas envolvendo equações de 2.º grau  

Equações literais   

 Reconhecer e resolver equações literais em ordem a uma 
das incógnitas  

Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas 
incógnitas  

 Resolver sistemas de duas equações do 1.o grau a duas 

incógnitas  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Domínios Aprendizagens específicas 
 Resolver problemas utilizando sistemas de equações do 

1.º grau com duas incógnitas 

FUNÇÕES, SEQUÊNCIAS E SUCESSÕES 

Gráficos de funções afins  

 Identificar as equações das retas do plano   

 Resolver problemas: 

- envolvendo equações de retas em contextos diversos;  

- determinando a expressão algébrica de uma função afim 
dados dois pontos do respetivo gráfico; 

- determinando a equação de uma reta paralela a outra 
dada e que passa num determinado ponto 

 

 

 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Teorema de Pitágoras  

 Relacionar o teorema de Pitágoras com a semelhança de 

triângulos   

 Resolver problemas: 

- geométricos envolvendo a utilização dos teoremas de 
Pitágoras e de Tales; 

- envolvendo a determinação de distâncias desconhecidas 

por utilização dos  teoremas de Pitágoras e de Tales   

Vetores, translações e isometrias 

 Construir e reconhecer propriedades das translações do 
plano 

 Resolver problemas envolvendo: 

- as propriedades das isometrias utilizando raciocínio 
dedutivo; 

- figuras com simetrias de translação, rotação, reflexão 
axial e reflexão deslizante 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Diagramas de extremos e quartis  

 Representar, tratar e analisar conjuntos de dados     

 Resolver problemas envolvendo a análise de dados 
representados em gráficos diversos e em diagramas de 
extremos e quartis 

Perfil de aprendizagens específicas de Matemática – 9.º ano 

Domínios Aprendizagens específicas 
 Relações de ordem em  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Domínios Aprendizagens específicas 
 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 Reconhecer propriedades da relação de ordem em   

 Definir intervalos de números reais  

 Operar com valores aproximados de números reais 

 Resolver problemas  envolvendo aproximações de 

medidas de grandezas em contextos diversos 

 

ÁLGEBRA 

 

 

ÁLGEBRA 

Inequações  

 Resolver inequações do 1.º grau   

 Resolver problemas envolvendo inequações do 1.º grau  

Equações do 2.º grau  

 Completar quadrados e resolver equações do 2.º grau  

 Resolver problemas geométricos e algébricos envolvendo 
equações do 2.º grau  

Proporcionalidade Inversa   

 Relacionar grandezas inversamente proporcionais   

 Resolver problemas  envolvendo grandezas inversamente 

e diretamente proporcionais em contextos variados 

 

 

FUNÇÕES, SEQUÊNCIAS E SUCESSÕES 

Funções algébricas  

 Definir funções de proporcionalidade inversa   

 Interpretar graficamente soluções de equações do segundo 

grau   

 Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente e 
diretamente proporcionais em contextos variados 

 

 

 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

 

 

Geometria 

Axiomatização das teorias Matemáticas  

 Utilizar corretamente o vocabulário próprio do método 
axiomático  

 Identificar factos essenciais da axiomatização da Geometria  

Paralelismo e perpendicularidade de retas e 
planos  

 Caracterizar a Geometria Euclidiana através do axioma das 

paralelas   

 Identificar posições relativas de retas no plano utilizando o 

axioma euclidiano de paralelismo 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Domínios Aprendizagens específicas 
 

 

 Identificar planos paralelos, retas paralelas e retas 
paralelas a planos no espaço euclidiano  

 Identificar planos perpendiculares e retas perpendiculares a 
planos no espaço euclidiano  

 Resolver problemas envolvendo as posições relativas de 
retas e planos  

Medida  

Distâncias a um plano de pontos, retas paralelas e 
planos paralelos  

 Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e 
entre planos paralelos  

 Comparar e calcular áreas e volumes   

 Resolver problemas  envolvendo o cálculo de áreas e 

volumes de sólidos  

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Trigonometria  

 Definir e utilizar razões trigonométricas de ângulos agudos  

 Resolver problemas  envolvendo: 

- a determinação de distâncias utilizando as razões 
trigonométricas dos ângulos de 45º, 30º e 60º; 
- a determinação de distâncias utilizando ângulos agudos dados 
e as respetivas razões trigonométricas dadas por uma máquina 
de calcular ou por uma tabela; 
- a determinação de distâncias a pontos inacessíveis utilizando 
ângulos agudos e as respetivas razões trigonométricas 

Lugares Geométricos envolvendo pontos notáveis 
de triângulos  

 Identificar lugares geométricos  

 Resolver problemas envolvendo lugares geométricos no 
plano  

Circunferência 

 Conhecer propriedades de ângulos, cordas e arcos 
definidos numa circunferência  

 Resolver problemas envolvendo a amplitude de ângulos e 
arcos definidos numa circunferência e a amplitude de 
ângulos internos e externos de polígonos regulares 

 inscritos numa circunferência. Construir 

aproximadamente, utilizando um transferidor, um polígono 
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Domínios Aprendizagens específicas 
regular com lados inscrito numa circunferência, sendo 
conhecido um dos seus vértices e o centro da 

circunferência. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Histogramas  

 Organizar e representar dados em histogramas  

 Resolver problemas envolvendo a representação de dados 
em tabelas de frequência, diagramas de caule-e-folhas e 
histogramas  

Probabilidade  

 Utilizar corretamente a linguagem da probabilidade   

 Resolver problemas envolvendo a noção de probabilidade 
(utilizar tabelas de dupla entrada, diagramas em árvore e a 
comparação das probabilidades de diferentes 

acontecimentos compostos)   

 

 

 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 

 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 transformar a informação em conhecimento;  

 colaborar em diferentes contextos comunicativos utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e 
digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, e conduzir pesquisas orientadas; 

 tomar decisões para resolver problemas;  

 desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 
cidadania;  

 manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 
e sistemas;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Ciências Naturais       Ano: 5.º, 6.º 

 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 

 Testes (70%) (ii) 

  Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

 Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / 

Responsabilidade  

- Participação oportuna – 4% 

- Trabalhos de casa/aula – 5% 

- Registo e organização do caderno diário -3% 

- Cumprimento de regras – 7% 

- Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / 
ficha de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(iv) Educação para a cidadania. 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 -  19   pontos  1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 

70 – 89 pontos 4 
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90–100 pontos 5 

 
 
 
 

Perfil das aprendizagens específicas de Ciências Naturais – 5.º ano  

Domínios Aprendizagens Específicas 
 
 
 
 

A ÁGUA, O AR, 
AS ROCHAS E O 

SOLO – 
MATERIAIS 

TERRESTRES 
 

 
A importância das rochas e do solo na manutenção da vida  

 Compreender a Terra como um Planeta especial  

 Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida  

 Compreender a importância das rochas e dos minerais  
 
A importância da água para os seres vivos  

 Compreender a importância da água para os seres vivos  

 Compreender a importância da qualidade da água para a atividade humana  
 
A importância do ar para os seres vivos  

 Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos  
 

 

 
 
 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 

SUAS 
INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

 

 
Diversidade nos animais  

 Interpretar as características dos organismos em função dos ambientes 
onde vivem  

 Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em 
conta o respetivo habitat  

 Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais  

 Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e 
comportamentais dos animais  

 Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal  
 

 

UNIDADE NA 
DIVERSIDADE DE 

SERES VIVOS 
 

Célula – unidade básica de vida  

 Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível”  

 Compreender que a célula é a unidade básica da vida  
 

Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica  

 Compreender a importância da classificação dos seres vivos 
 

Perfil das aprendizagens específicas de Ciências Naturais – 6.º ano  

Domínios Aprendizagens Específicas 
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PROCESSOS 
VITAIS COMUNS 

AOS SERES VIVOS 

 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais  

 Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e segura  

 Conhecer o processo digestivo do ser humano  

 Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o sistema 
digestivo dos omnívoros  

 Compreender a relação existente entre a respiração externa e a respiração 
celular.  

 Compreender a importância dos órgãos respiratórios dos animais nas trocas 
gasosas  

 Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório humano  

 Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular 
humano  

 Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema urinário humano  

 Conhecer o papel da pele na função excretora humana  
 
Transmissão de vida: reprodução no ser humano  

 Compreender a puberdade como uma fase do crescimento humano  

 Conhecer os sistemas reprodutores humanos  

 Compreender o processo da reprodução humana  
 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 

SUAS 
INTERAÇÕES COM 

O MEIO 

Diversidade nas plantas  

 Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas das 
plantas  

PROCESSOS 
VITAIS COMUNS 

AOS SERES VIVOS 
 

 
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas  

 Compreender a importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas 
plantas  

 Compreender a importância das plantas como fonte de nutrientes, de matéria-
prima e de renovação do ar atmosférico 
Transmissão de vida: reprodução nas plantas  

 Compreender o mecanismo de reprodução das plantas com semente  

 

AGRESSÕES DO MEIO 
E INTEGRIDADE DO 

ORGANISMO 

 

Microrganismos  

 Compreender o papel dos microrganismos para o ser humano  

 Compreender as agressões causadas por alguns agentes patogénicos  
 
Higiene e problemas sociais  

 Compreender a influência da higiene e da poluição na saúde humana  

 

 

Perfil do Aluno 
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O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 

 Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação 
verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 Transformar a informação em conhecimento;  

 Colaborar em diferentes contextos comunicativos utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 Interpretar informação, e conduzir pesquisas orientadas; 

 Tomar decisões para resolver problemas;  

 Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 Conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do ambiente;  

 Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o 
bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 Conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em 
fóruns de cidadania;  

 Manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas;  

 Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
 

Disciplina: Ciências Naturais      Ano: 7.º, 8.º, 9.º 
 

Critérios de Avaliação 
 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 

 Testes (70%) (ii) 

  Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

 Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / 

Responsabilidade  

- Participação oportuna – 4% 

- Trabalhos de casa/aula – 5% 

- Registo e organização do caderno diário -3% 

- Cumprimento de regras – 7% 

- Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / 
ficha de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(iv) Educação para a cidadania. 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 -  19   pontos  1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 
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70 – 89 pontos 4 

90–100 pontos 5 

 
 
 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 
 
 

Terra em 
transformação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terra - um planeta 
com vida 

 
 
 

Sustentabilidade na 
Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
7.º Ano  
Dinâmica externa da Terra  

 Compreender a diversidade das paisagens geológicas. 

 Compreender os minerais como unidades básicas das rochas.  

 Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das rochas sedimentares.  

Estrutura e dinâmica interna da Terra  

 Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra. 

 Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas.  
Consequências da dinâmica interna da Terra  

 Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da Terra.  

 Interpretar a formação das rochas magmáticas. 

 Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica interna da Terra.  

 Conhecer o ciclo das rochas. 

 Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de forma 

sustentada.  

 Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra.  

 Compreender a estrutura interna da Terra.  
A Terra conta a sua história  

 Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra.  

 Compreender as grandes etapas da história da Terra. 
Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra  

 Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade 
da vida na Terra. 
 

8.º Ano 
Sistema Terra: da célula à biodiversidade 

 Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta 

com vida conhecida no Sistema Solar. 

 Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida. 

 Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na 

Terra. 
Ecossistemas 

 Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 

 Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o 

ambiente. 

 Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos. 

 Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos 

ecossistemas. 
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Viver melhor na 
Terra 

 
 
 
 

 

 Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas. 

 Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do 

planeta Terra. 

 Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para 

alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 

 Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas.  

 Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas.  

Gestão sustentável dos recursos 

 Compreender a classificação dos recursos naturais. 

 Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais. 

 Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com 

a proteção e a conservação da Natureza. 

 Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território. 

 Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da 
qualidade de vida das populações humanas. 
 

 
9.º Ano 
Saúde Individual e Comunitária 

 Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da 
população. 

 Sintetizar as estratégias de promoção da saúde. 
Organismo humano em equilíbrio 

 Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano. 

 Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do 

organismo humano. 

 Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do 

organismo humano. 

 Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano. 

 Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo 

humano. 

 Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano. 

 Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório. 

 Aplicar medidas de suporte básico de vida. 

 Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo 
humano. 

 Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano. 

 Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo. 

Transmissão da vida 

 Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano. 

 Compreender a importância do conhecimento genético. 
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Perfil do Aluno 

 

O aluno deverá ser capaz de, no final do 3.º ciclo: 

 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma 
crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 transformar a informação em conhecimento;  

 colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, e conduzir pesquisas; 

 tomar decisões para resolver problemas;  

 desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 
cidadania;  

 manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 
e sistemas;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Físico-Química       Ano: 7.º, 8.º, 9.º 

 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 

 Testes (70%) (ii) 

  Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

 Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / 

Responsabilidade  

- Participação oportuna – 4% 

- Trabalhos de casa/aula – 5% 

- Registo e organização do caderno diário -3% 

- Cumprimento de regras – 7% 

- Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / 
ficha de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(iv) Educação para a cidadania. 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 -  19   pontos  1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 

70 – 89 pontos 4 
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90–100 pontos 5 

 
Perfil das Aprendizagens 

7.º Ano 

Domínios Aprendizagens Específicas 

ESPAÇO Universo 
 Conhecer e compreender a constituição do Universo, localizando a Terra, e reconhecer o 

papel da observação e dos instrumentos na nossa perceção do Universo. 

Sistema solar  
 Conhecer e compreender o sistema solar, aplicando os conhecimentos adquiridos. 

Distâncias no Universo  
 Conhecer algumas distâncias no Universo e utilizar unidades de distância adequadas às 

várias escalas do Universo. 

A Terra, a Lua e forças gravíticas  
 Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da Lua. 

 Compreender as ações do Sol sobre a Terra e da Terra sobre a Lua e corpos perto da 

superfície terrestre, reconhecendo o papel da força gravítica. 

MATERIAIS 
 

Constituição do mundo material  
 Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes propriedades e usos, assim 

como o papel da química na identificação e transformação desses materiais. 

Substâncias e misturas  
 Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas.  

 Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e preparar laboratorialmente, em 
segurança, soluções aquosas de uma dada concentração, em massa. 

Transformações físicas e químicas  
 Reconhecer transformações físicas e químicas.  

Propriedades físicas e químicas dos materiais  
 Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que as permitem distinguir e 

identificar. 

Separação das substâncias de uma mistura  
 Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na separação de componentes de 

misturas homogéneas e heterogéneas usando técnicas laboratoriais. 

ENERGIA Fontes de energia e transferências de energia  

 Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se transfere conservando-se 
globalmente, que as fontes de energia são relevantes na sociedade e que há vários 

processos de transferência de energia. 
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8.º Ano 

Domínios Aprendizagens Específicas 

REAÇÕES QUÍMICAS Explicação e representação de reações químicas  
 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. 

Tipos de reações químicas  
 Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as por equações 

químicas. 

Velocidade das reações químicas  
 Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é 

possível modificar e controlar. 

SOM Produção e propagação do som  
 Conhecer e compreender a produção e a propagação do som. 

Som e ondas  
 Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação de 

vibrações mecânicas nesse meio, conhecer grandezas físicas características de 
ondas e reconhecer o som como onda. 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano  
 Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as grandezas físicas que 

caracterizam as ondas, e utilizar detetores de som. 

 Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 

Fenómenos acústicos  
 Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e fundamentar medidas 

contra a poluição sonora. 

LUZ Ondas de luz e sua propagação  
 Compreender fenómenos do dia a dia em que intervém a luz (visível e não visível) e 

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

Fenómenos óticos  
 Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas aplicações e recorrer a 

modelos da ótica geométrica para os representar. 

 
9º Ano 

Domínios Aprendizagens Específicas 

MOVIMENTOS E 
FORÇAS 

Movimento da Terra 

● Compreender movimentos no dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas 
físicas e interpretando tabela e gráficos. 

Forças e movimentos  

● Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as leis de Newton e 
aplicar essas leis na interpretação de movimentos e na segurança rodoviária. 

Forças, movimentos e energia  

● Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, podendo um 
transformar-se no outro, e que a energia se pode transferir entre sistemas por ação de 
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Domínios Aprendizagens Específicas 

forças.  

Forças e fluidos  

● Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos em fluidos. 

ELETRICIDADE Corrente elétrica e circuitos elétricos  

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

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica  

● Conhecer e compreender os efeitos da corrente elétrica, relacionando-a com a 
energia, e aplicar esse conhecimento. 

CLASSIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS 

Estrutura atómica  

● Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos átomos e compreender 

a sua relevância na descrição de moléculas e iões. 
Propriedades dos materiais e Tabela Periódica  

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

Ligação química  

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

 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de: 

 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 transformar a informação em conhecimento;  

 colaborar em diferentes contextos comunicativos utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e 
digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, e conduzir pesquisas orientadas; 

 tomar decisões para resolver problemas;  

 desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 
cidadania;  

 manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 
e sistemas;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
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vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 

 Educação Física   5.º Ano 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Psicomotricidade 
50% 

.Avaliações sumativas – 40% 

.Participação na aula – 10% 

Conhecimentos 
20% 

.Testes escritos – 16% 

.Participação na aula – 4% 

Atitudes e Valores 
30% 

. 
 

.Responsabilidade – 12% - Material – 7% 
                                      - Assiduidade – 2% 
                                      - Pontualidade – 3% 
.Empenho – 7,5% 
.Comportamento – 7,5% 
.Espírito Desportivo – 3% 

 
Alunos incapacitados de realizar aulas práticas (Atestado médico) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 
70% 

.Testes escritos – 50% 

.Participação na aula – 5% 

.Outros trabalhos – 15% 

Atitudes e Valores 
30% 

. 
 

.Responsabilidade – 12% - Assiduidade – 6% 
                                      - Pontualidade – 6% 
.Empenho – 7,5% 
.Comportamento – 7,5% 
.Espírito Desportivo – 3% 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 



 
 

 
 

 
  

134 
 

 

20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  
Atividades Físicas 
(Jogos Desportivos 
Coletivos, Ginástica, 
Atletismo, Badminton)  

 

 
 - Executar com oportunidade e correção, nos jogos coletivos com bola e alvo, 
as ações técnico-táticas de receção, passe, drible, finalização e marcação, 
em situação de exercício critério e/ou de jogo;  
 - Executar com oportunidade e correção, no voleibol, as ações técnico-táticas 
de serviço por baixo, manchete e passe, em situação de exercício critério 
e/ou de jogo;  

 - Executar com correção os elementos gímnicos no solo (rolamento à frente 
engrupado, rolamento à retaguarda engrupado, apoio facial invertido de 
cabeça e de braços, roda, avião e ponte), no boque (salto de eixo) e no 
minitrampolim (salto em extensão, engrupado e meia pirueta vertical;  

 - Executar com correção as corridas de velocidade (40m, estafetas), corrida 
de resistência (1000m), o salto em comprimento e o lançamento de peso;  

 - Executar com alguma correção, no badminton, as técnicas de clear, lob, em 
situação de exercício critério e/ou de jogo (singulares, pares).  

 
  
Aptidão Física  

 

 
 - Demonstrar capacidade de realizar ações motoras globais de longa 
duração, de curta duração e de contração muscular localizada, de acordo 
com a sua idade.  

 
  

Conhecimentos  
 

  
 - Conhecer, identificar e aplicar as principais regras e regulamentos técnicos 
das atividades físicas;  
 - Conhecer e identificar as capacidades físicas: resistência, força e 
velocidade, de acordo com as caraterísticas do esforço realizado;  

 - Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais.  
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Perfil do Aluno 
No final do 5º ano, o aluno deve: 
 
-Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer no 
de adversários. 
 
-Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) 
outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).  
 
-Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 
segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma. 
 
-Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmente 
da resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e 
Complexa, de Execução, de Frequência de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força 
Resistente (esforços localizados) e das Destrezas Geral e Direcionada. 
 
-Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação. 
 
-Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, e funcionais, que lhe permitem 
compreender os diversos fatores da Aptidão Física. 
 
-Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 

Educação Física   6.º Ano 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Psicomotricidade 
50% 

.Avaliações sumativas – 40% 

.Participação na aula – 10% 

Conhecimentos 
20% 

.Testes escritos – 16% 

.Participação na aula – 4% 

Atitudes e Valores 
30% 

. 
 

.Responsabilidade – 12% - Material – 7% 
                                      - Assiduidade – 2% 
                                      - Pontualidade – 3% 
.Empenho – 7,5% 
.Comportamento – 7,5% 
.Espírito Desportivo – 3% 

 
Alunos incapacitados de realizar aulas práticas (Atestado médico) 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 
70% 

.Testes escritos – 50% 

.Participação na aula – 5% 

.Outros trabalhos – 15% 

Atitudes e Valores 
30% 

. 
 

.Responsabilidade – 12% - Assiduidade – 6% 
                                      - Pontualidade – 6% 
.Empenho – 7,5% 
.Comportamento – 7,5% 
.Espírito Desportivo – 3% 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  
Atividades Físicas 
(Jogos Desportivos 
Coletivos, Ginástica, 
Atletismo, Badminton)  

 

 
 - Executar com oportunidade e correção, nos jogos coletivos com bola e alvo, 
as ações técnico-táticas de receção, passe, drible, finalização e marcação, 
em situação de exercício critério e/ou de jogo;  
 - Executar com oportunidade e correção, no voleibol, as ações técnico-táticas 
de serviço por baixo, manchete e passe, em situação de exercício critério 
e/ou de jogo;  

 - Executar com correção os elementos gímnicos no solo (rolamento à frente 
engrupado, rolamento à retaguarda engrupado, apoio facial invertido de 
cabeça e de braços, roda, avião e ponte), no boque (salto de eixo) e no 
minitrampolim (salto em extensão, engrupado e meia pirueta vertical;  

 - Executar com correção as corridas de velocidade (40m, estafetas), corrida 
de resistência (1000m), o salto em comprimento e o lançamento de peso;  

 - Executar com alguma correção, no badminton, as técnicas de clear, lob, em 
situação de exercício critério e/ou de jogo (singulares, pares).  

 
  
Aptidão Física  

 

 
 - Demonstrar capacidade de realizar ações motoras globais de longa 
duração, de curta duração e de contração muscular localizada, de acordo 
com a sua idade.  

 
  

Conhecimentos  
 

  
 - Conhecer, identificar e aplicar as principais regras e regulamentos técnicos 
das atividades físicas;  
 - Conhecer e identificar as capacidades físicas: resistência, força e 
velocidade, de acordo com as caraterísticas do esforço realizado;  

 - Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais.  
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Perfil do Aluno 

No final do 6.º ano o aluno deve: 
 
-Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer no 
de adversários. 
 
-Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) 
outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).  
 
-Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 
segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma. 
 
-Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmente 
da resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e 
Complexa, de Execução, de Frequência de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força 
Resistente (esforços localizados) e das Destrezas Geral e Direcionada. 
 
-Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.. 
 
-Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe 
permitem compreender os diversos fatores da Aptidão Física. 
 
-Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Física   Ano: 7.º 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Psicomotricidade – 50,0 % 
Avaliações sumativas – 40,0 % 

Participação na aula – 10,0 % 

Conhecimentos – 20,0 % 
Testes escritos – 16,0 % 

Participação na aula – 4,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Para alunos incapacitados de realizar as aulas práticas (Atestado Médico): 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos – 70,0 % 

Testes escritos – 50,0 % 

Participação na aula – 5,0 % 

Outros trabalhos – 15,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

ATITUDES E VALORES 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

 Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por eles; 

 Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros, com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
Atividade da turma; 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
Atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros, com interesse e objetividade; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das Atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes. 

PSICOMOTRICIDADE 

Atividades físicas e desportivas 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 

 Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 
acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 

 Realizar e analisar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 

 
Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 
gerais, particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média 
Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de 
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Resistência; das Destrezas Geral e Específica. 

CONHECIMENTOS 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 
física 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 
Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 

 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 
participação nas estruturas e fenómenos sociais, extraescolares no 
seio dos quais se realizam as atividades físicas 

 Analisar e interpretar a realização das Atividades físicas selecionadas, 
aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 
Física, compreendendo as Atividades físicas e as condições da sua 
prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos 
praticantes e da comunidade em geral. 

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física. 

 
 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Apresentar assiduidade regular; 

 Ser usualmente pontual; 

 Ter o material necessário para a aula; 

 Revelar interesse pelas atividades da aula; 

 Esforçar-se por cumprir as atividades propostas; 

 Ser atento e não perturbar a aula; 

 Cumprir as normas básicas de higiene; 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer 
no de adversários; 

 Conhecer alguns processos de elevação e manutenção da Condição Física; 

 Interpretar com um mínimo de correção a realização das Atividades físicas selecionadas, aplicando os 
conhecimentos sobre técnica, organização, participação e ética desportiva; 

 Aplicar satisfatoriamente as regras dos Jogos Desportivos Coletivos, não só como jogador, mas 
também como árbitro; 

 Cumprir satisfatoriamente o regulamento do Atletismo, não só como praticante, mas também como juiz; 

 Aplicar as regras elementares dos jogos de raquetas, não só como jogador, mas também como árbitro; 

 Realizar com alguma oportunidade e um mínimo de correção as ações técnico-táticas elementares dos 
Jogos Desportivos Coletivos, conforme a oposição em cada fase do jogo; 

 Realizar, na Ginástica, as destrezas elementares da modalidade, aplicando, minimamente, os critérios 
de correção técnica; 

 Realizar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, cumprindo, com um mínimo de 
correção, as exigências elementares técnicas da modalidade; 
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 Realizar com alguma oportunidade e um mínimo de correção as ações técnico-táticas elementares dos 
jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais»; 

 Demonstrar um nível minimamente funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 
adaptado à sua idade biológica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Física   Ano: 8.º 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Psicomotricidade – 50,0 % 
Avaliações sumativas – 40,0 % 

Participação na aula – 10,0 % 

Conhecimentos – 20,0 % 
Testes escritos – 16,0 % 

Participação na aula – 4,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Para alunos incapacitados de realizar as aulas práticas (Atestado Médico): 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos – 70,0 % 

Testes escritos – 50,0 % 

Participação na aula – 5,0 % 

Outros trabalhos – 15,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 

 
 

  



 
 

 
 

 
  

144 
 

 

Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

ATITUDES E VALORES 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

 Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por eles; 

 Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros, com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
Atividade da turma; 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
Atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros, com interesse e objetividade; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das Atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes. 

PSICOMOTRICIDADE 

Atividades físicas e desportivas 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 

 Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 
acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 

 Realizar e analisar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 

 Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 
paragens, com equilíbrio e segurança, realizando as ações técnicas 
elementares com correção. 

 Realizar percursos de nível elementar, na modalidade de Orientação, 
utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 
gerais, particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média 
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Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de 
Resistência; das Destrezas Geral e Específica. 

CONHECIMENTOS 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 
física 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 
Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 
participação nas estruturas e fenómenos sociais, extraescolares no 
seio dos quais se realizam as atividades físicas 

 Analisar e interpretar a realização das Atividades físicas selecionadas, 
aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 
Física, compreendendo as Atividades físicas e as condições da sua 
prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos 
praticantes e da comunidade em geral. 

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física. 

 
 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Apresentar assiduidade regular; 

 Ser usualmente pontual; 

 Ter o material necessário para a aula; 

 Revelar interesse pelas atividades da aula; 

 Esforçar-se por cumprir as atividades propostas; 

 Ser atento e não perturbar a aula; 

 Cumprir as normas básicas de higiene; 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer 
no de adversários; 

 Conhecer e aplicar alguns processos de elevação e manutenção da Condição Física; 

 Interpretar corretamente a realização das Atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 
sobre técnica, organização, participação e ética desportiva; 

 Interpretar corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo as Atividades 
físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos 
praticantes e da comunidade em geral; 

 Aplicar satisfatoriamente as regras dos Jogos Desportivos Coletivos, não só como jogador, mas 
também como árbitro; 

 Cumprir satisfatoriamente o regulamento do Atletismo, não só como praticante, mas também como juiz; 

 Aplicar as regras elementares dos jogos de raquetas, não só como jogador, mas também como árbitro; 

 Realizar com alguma oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos Jogos 
Desportivos Coletivos, conforme a oposição em cada fase do jogo; 
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 Realizar, na Ginástica, as destrezas elementares da modalidade, em esquemas individuais e/ou de 
grupo, aplicando, minimamente, os critérios de correção técnica; 

 Realizar e analisar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, cumprindo, com um mínimo 
de correção, as exigências técnicas da modalidade; 

 Realizar com oportunidade e um mínimo de correção as ações técnico-táticas elementares dos jogos 
de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares»; 

 Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 
segurança, realizando as ações técnicas elementares com um mínimo de correção; 

 Realizar percursos de nível elementar, na modalidade de Orientação, utilizando as técnicas básicas de 
orientação e respeitando minimamente as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente; 

 Demonstrar um nível minimamente funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 
adaptado à sua idade biológica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Física   Ano: 9.º 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Psicomotricidade – 50,0 % 
Avaliações sumativas – 40,0 % 

Participação na aula – 10,0 % 

Conhecimentos – 20,0 % 
Testes escritos – 16,0 % 

Participação na aula – 4,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Para alunos incapacitados de realizar as aulas práticas (Atestado Médico): 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos – 70,0 % 

Testes escritos – 50,0 % 

Participação na aula – 5,0 % 

Outros trabalhos – 15,0 % 

Atitudes e Valores – 30,0 % 

Responsabilidade – 12, 0 % 

Assiduidade – 2,0 % 

Pontualidade – 3,0 % 

Material necessário – 7,0 % 

Empenho – 7,5 % 

Comportamento – 7,5 % 

Espírito Desportivo – 3,0 % 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

ATITUDES E VALORES 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

 Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por eles; 

 Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros, com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
Atividade da turma; 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
Atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros, com interesse e objetividade; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das Atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes. 

PSICOMOTRICIDADE 

Atividades físicas e desportivas 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 

 Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 
acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 

 Realizar e analisar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 

 Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos 
elementares da Dança em coreografias individuais e ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 
Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 
gerais, particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média 
Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
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Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de 
Resistência; das Destrezas Geral e Específica. 

CONHECIMENTOS 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 
física 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 
Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 
participação nas estruturas e fenómenos sociais, extraescolares no 
seio dos quais se realizam as atividades físicas 

 Analisar e interpretar a realização das Atividades físicas selecionadas, 
aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 
Física, compreendendo as Atividades físicas e as condições da sua 
prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos 
praticantes e da comunidade em geral. 

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física. 

 
 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Apresentar assiduidade regular; 

 Ser usualmente pontual; 

 Ter o material necessário para a aula; 

 Revelar interesse pelas atividades da aula; 

 Esforçar-se por cumprir as atividades propostas; 

 Ser atento e não perturbar a aula; 

 Cumprir as normas básicas de higiene; 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer 
no de adversários; 

 Conhecer e aplicar alguns processos de elevação e manutenção da Condição Física; 

 Interpretar corretamente a realização das Atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 
sobre técnica, organização, participação e ética desportiva; 

 Interpretar corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo as Atividades 
físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos 
praticantes e da comunidade em geral; 

 Identificar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da Aptidão 
Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física; 

 Aplicar satisfatoriamente as regras dos Jogos Desportivos Coletivos, não só como jogador, mas 
também como árbitro; 

 Cumprir satisfatoriamente o regulamento do Atletismo, não só como praticante, mas também como juiz; 

 Aplicar as regras elementares dos jogos de raquetas, não só como jogador, mas também como árbitro; 

 Realizar com alguma oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos Jogos 
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Desportivos Coletivos, em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo; 

 Compor, realizar e analisar, na Ginástica, as destrezas elementares da modalidade, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando, minimamente, os critérios de correção técnica; 

 Realizar e analisar, no Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, cumprindo, com um mínimo 
de correção, as exigências técnicas da modalidade; 

 Realizar com oportunidade e um mínimo de correção as ações técnico-táticas elementares dos jogos 
de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares»; 

 Realizar sequências de elementos técnicos elementares da Dança em coreografias individuais e ou em 
grupo, aplicando minimamente os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 

 Demonstrar um nível minimamente funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 
adaptado à sua idade biológica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Tecnológica  Ano: 5º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 

 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
 

 
 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  

 Técnica  
 

Tecnologia e o objeto técnico 

 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica. 

 Distinguir contextos históricos de evolução da tecnologia; 

  Definir o conceito de objeto técnico; 

 Distinguir a evolução histórica de alguns objetos técnicos e a sua repercussão na 
evolução da sociedade; 

  Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Técnica. 

 
  

 Representação  
 

Medições 

 Inferir a existência de diversos tipos de grandeza; 

 Identificar respetivos instrumentos de medição; 

 Identificar a importância das medições rigorosas; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio 
Representação. 

 
  

Discurso  
 

Comunicação tecnológica 

  Identificar vocabulário específico da área tecnológica, utilizando-o para 
comunicar ideias e opiniões; 

  Interpretar instruções e esquemas gráficos/técnicos; 

  Produzir instruções e esquemas gráficos/técnicos, utilizando sistemas 
discursivos, codificações e simbologias técnicas; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Discurso. 
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Perfil do Aluno 
 

 
 

  

O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Compreender o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas; 

 

 Dominar as técnicas, de forma a se expressar perceptivelmente; 
 

 Representar o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade; 
 

 Demonstrar alguma criatividade; 
 

 Ser organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais; 
 

 Trabalhar de forma regular; 
 

 Cumprir as regras instituídas. 
 

 Demonstrar uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 

 Respeitar as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
 

Disciplina: Educação Tecnológica  Ano: 6º 
 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 

 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
 

 
 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  

 Técnica  
 

Matérias-primas e materiais 

 Identificar diferentes tipos de materiais e distinguir as suas propriedades físicas; 

 Identificar as ferramentas/utensílios mais adequados à transformação das matérias-
primas em materiais; 

 Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de extração das matérias-
primas; 

  Reciclar e empregar materiais, de forma a reduzir o seu impacto ambiental; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Técnica. 

 
  

 Representação  
 

Movimento 

  Identificar e enumerar tipos de movimento quanto à sua variação no 
espaço e no tempo; 

 Identificar processos de transformação e de transmissão do movimento; 

 Representar e desenvolver mecanismos simples 

  Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio 
Representação. 

 
  

Discurso  
 

Processos de utilização, fabrico e construção 

  Identificar as fases necessárias para a organização e planificação de 
tarefas; 

 Compreender a problemática da higiene e da segurança no local de 
trabalho; 

 Discriminar ferramentas e máquinas mais indicadas a cada tarefa; 

 Identificar vocabulário específico da área tecnológica, utilizando-o para 
comunicar ideias e opiniões; 

  Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Discurso. 

 

Projeto  
 

Fontes de Energia 

 Identificar recursos naturais aplicados na produção de energia; 

  Enumerar e examinar diferentes fontes de energia; 

 Reconhecer o impacto social e ambiental da exaustão das fontes 
energéticas naturais; 

  Reconhecer, analisar e classificar diversos processos de transformação 
de energia; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Projeto. 
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Perfil do Aluno 
 

 
 

 
  

O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Compreender o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas; 

 

 Dominar as técnicas, de forma a se expressar perceptivelmente; 
 

 Representar o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade; 
 

 Demonstrar alguma criatividade; 
 

 Ser organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais; 
 

 Trabalhar de forma regular; 
 

 Cumprir as regras instituídas. 
 

 Demonstrar uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 

 Respeitar as regras e os outros. 
 
 

 



 
 

 
 

 
  

157 
 

 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Visual  Ano: 5º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 

 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
 

 
 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  

 Técnica  
 

Materiais básicos de desenho 

 Distinguir características de vários materiais riscadores bem como diferentes 
suportes; 

 Utilizar materiais básicos do desenho técnico; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Técnica. 

 

 
  

 Representação  
 

 

Elementos constituintes da forma 

 Distinguir a noção de ponto, linha, plano; 

 Representar traçados geométricos; 

 Identificar a textura como uma sensação visual e tátil; 

 Observar características da textura, classificando-as e identificando-as 
nos espaços; 

 Analisar vários tipos de estruturas; 

 Reconhecer que a estrutura está intimamente ligada à forma/função, quer 
nos objetos e materiais, quer nos seres vivos; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio 
Representação. 

. 

 
  

Discurso  
 

Património 

 Explicar a noção e o valor do património; 

 Identificar tipos de património cultural; 

  Enquadrar a obra de arte enquanto património cultural e artístico; 

  Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Discurso. 
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Perfil do Aluno 
 

 
 

 
  

O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Compreender o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas; 

 

 Dominar as técnicas, de forma a se expressar perceptivelmente; 
 

 Representar o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade; 
 

 Demonstrar alguma criatividade; 
 

 Ser organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais; 
 

 Trabalhar de forma regular; 
 

 Cumprir as regras instituídas. 
 

 Demonstrar uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 

 Respeitar as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Visual  Ano: 6º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 

 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
 

 
 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
  

 Técnica  
 

Luz/Cor  

 Distinguir diferenças entre cor e pigmento - síntese aditiva e síntese subtrativa; 

  Identificar cores primárias e cores secundárias e relações de branco/preto, 
quente/fria, claro/escuro; 

  Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Técnica. 

 
  

 Representação  
 

Espaço 

 Distinguir a posição relativa de duas retas no espaço; 

  Identificar a posição relativa de objetos no espaço; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio 
Representação. 

 
  

Discurso  
 

        Comunicação e narrativa visual 

 Distinguir os agentes da comunicação e analisar os tipos de 
comunicação; 

 Enumerar diferentes tipos de códigos de comunicação; 

 Identificar meios de comunicação e a sua evolução em função de aspetos 
técnicos e sociais; 

 Desenvolver ações orientadas para exploração do domínio Discurso. 

 

Projeto  
 

Discurso 

 Articular elementos do discurso gráfico; 

 Estimular o sentido crítico no âmbito da comunicação, através do 
reconhecimento dos elementos do discurso e do seu enquadramento na 
mensagem; 

 Desenvolver capacidades para a procura da melhor solução, para a 
apreciação dos prós e dos contras e para a avaliação crítica das soluções 
alcançadas. 
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Perfil do Aluno 
 

 

 
  

O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 

 Compreender o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas; 

 

 Dominar as técnicas, de forma a se expressar perceptivelmente; 
 

 Representar o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade; 
 

 Demonstrar alguma criatividade; 
 

 Ser organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais; 
 

 Trabalhar de forma regular; 
 

 Cumprir as regras instituídas. 
 

 Demonstrar uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 

 Respeitar as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 

ESPECÍFICAS 
 

Disciplina – Educação Visual    Ano – 7.º 
 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
. 

 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 
 
DOMÍNIO DA TÉCNICA 

 
 

 
1 - Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e 
criação de formas. 
2 - Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação. 
3 - Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas. 
4 - Dominar a aquisição de conhecimento geométrico. 
 

 
DOMÍNIO DA 
REPRESENTAÇÃO  

 
 

 
5 - Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação. 
6 - Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas. 
7 - Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação. 
8 - Dominar tipologias de representação expressiva. 

 
DOMÍNIO DO 
DISCURSO  

  
9 - Compreender a noção de superfície e de sólido. 
10 - Distinguir elementos de construção de poliedros. 
11 - Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 
12 - Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional. 
 

 
DOMÍNIO DO PROJETO  

 
 

 
13 - Explorar princípios básicos do Design e da sua metodologia. 
14 - Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas. 
15 - Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto. 
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Perfil do Aluno 
 
 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 
Compreende o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas. 
 
Domina as técnicas, de forma a se expressar percetivelmente. 
 
Representa o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade. 
 
Demonstra alguma criatividade. 
 
É organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais. 
 
Trabalha de forma regular. 
 
Cumpre as regras instituídas. 
 
Demonstra uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 
Respeita as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina Educação Visual Ano 8.º 

 
Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 
 

 
- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
  

 
Atitudes e Valores 

 30% 
 

 

 

Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 
  

Níveis 
0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
DOMÍNIO DA TÉCNICA  

 
 

 
 

 
1 - Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor.  
2 - Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio envolvente.  
3 - Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese 
subtrativa. 
 4 - Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico e diacrónico. 

 
 
DOMÍNIO DA 
REPRESENTAÇÃO 

 
 
 

 
5 - Conhecer elementos de expressão e de composição da forma.  
6 - Relacionar elementos de organização e de suporte da forma.  
7 - Distinguir elementos de organização na análise de composições bi e 
tridimensionais.  
8 - Dominar tipologias de representação bi e tridimensional.  

 
 
DOMÍNIO DO 
DISCURSO  

 
 

 
9 - Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária.  
10 - Aplicar e explora elementos da comunicação visual.  
11 - Dominar processos de referência e inferência no âmbito da comunicação 
visual.  
 

 
DOMÍNIO DO PROJETO  

 
 

 
12 - Explorar princípios básicos da arquitetura e da sua metodologia.  
13 - Aplicar princípios básicos da arquitetura na resolução de problemas.  
15 - Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento do 
projeto. 
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Perfil do Aluno 

 
 
Compreende o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas. 
 
Domina as técnicas, de forma a se expressar percetivelmente. 
 
Representa o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade. 
 
Demonstra alguma criatividade. 
 
É organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais. 
 
Trabalha de forma regular. 
 
Cumpre as regras instituídas. 
 
Demonstra uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 
Respeita as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina – Educação Visual    Ano – 9.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

70% 
 
 

 
 

- Avaliação dos trabalhos práticos e teóricos/fichas de avaliação – 70% 
 
 
A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, está contemplada na avaliação dos Conhecimentos e 
Capacidades. 
 

 
Atitudes e Valores 

30% 
. 

 
Comportamento 
- Cumprimento de regras – 10% 
- Relacionamento interpessoal – 10% 
 
Interesse/Empenho/Responsabilidade 
- Participação nas tarefas propostas – 5% 
- Organização do trabalho individual – 5% 
 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e 
Valores. 
 
 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 
 
DOMÍNIO DA TÉCNICA 

 
 

 
 1 - Compreender diferentes tipos de projeção.  
 2 - Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica.  
 3 - Dominar procedimentos sistemáticos de projeção.  

 
DOMÍNIO DA 
REPRESENTAÇÃO  

 
 

 
4 - Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos 
mecanismos da visão. 
 5 - Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da perceção 
visual.  
6 - Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação estruturada. 
 

 
DOMÍNIO DO 
DISCURSO  

 
 
 

  
7 - Reconhecer o âmbito da arte contemporânea.  
8 - Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património.  
9 - Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de 
coleção.  
10 - Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das 
manifestações culturais.  
 

 
DOMÍNIO DO PROJETO  

 
 

 
11 - Explorar princípios básicos da engenharia e da sua metodologia.  
12 - Aplicar princípios básicos da engenharia na resolução de problemas. 
 13 - Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do 
projeto. 
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Perfil do Aluno 
 
 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 
 
Compreende o essencial das aprendizagens expostas, aplicando-as nas unidades de trabalho 
solicitadas. 
 
Domina as técnicas, de forma a se expressar percetivelmente. 
 
Representa o que vê, mesmo que não o faça com uma aproximação exata da realidade. 
 
Demonstra alguma criatividade. 
 
É organizado no seu trabalho e na utilização dos materiais. 
 
Trabalha de forma regular. 
 
Cumpre as regras instituídas. 
 
Demonstra uma postura cooperativa com os pares e com os docentes. 
 
Respeita as regras e os outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina Educação Musical  5.º Ano 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

             70% 
 

 
 

 
-Compreensão de sons, ritmos e instrumentos – 20% 
-Conhecimentos de códigos musicais – 20% 
-Capacidade de executar pequenos excertos musicais – 20% 
-Outros trabalhos – 10% 

 
Atitudes e Valores 

30% 
. 

 

 
-Participação – 10% 
-Organização – 5% 
-Responsabilidade – 5% 
-Autonomia – 5% 
-Sociabilidade – 5% 
 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
Interpretação e 
comunicação 

 

TIMBRE 

 Reconhecer visualmente e auditivamente instrumentos da sala de aula.  

 Realizar prática vocal a solo e/ou em grupo. 

 Executar vários timbres corporais/vocais/ instrumentais. 

Criação e 
Experimentação RITMO            

 Reproduzir ostinatos rítmicos com figuras rítmicas em diferentes 

andamentos.   

 Improvisar com timbres corporais/ vocais/ instrumentais segundo 
diferentes técnicas e estilos. 

ALTURA  

 Reproduzir melodias simples na voz/flauta 

 Improvisar pequenas melodias simples 

 DINÂMICA 

 

 Identificar e representar graficamente a intensidades dos sons 

 Interpretar na flauta/voz pequenas peças musicais com dinâmica. 

 
Perceção Sonora e 

Musical 
 

 

FORMA 

    Identificar e executar diferentes organizações / formas musicais 

 

 

 
Culturas Musicais nos 
Contextos 

 

 Contextualizar histórica e musicalmente a peça musical e seu intérprete. 
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Perfil do Aluno 
 
— Interpretação e comunicação: 
Cantar a solo e em grupo;  
Interpretar pequenas peças musicais a uma ou mais vozes, com instrumentos ORFF; 
— Perceção Sonora: 
Analisar / Identificar códigos musicais, através da audição de pequenos excertos de música; 
Representação gráfica de pequenas melodias   
— Criação e Experimentação: 
Representar graficamente pequenas melodias utilizando diferentes códigos não convencionais; 
— Culturas Musicais nos contextos: 
Reconhecer e valorizar a música como identidade nacional e do mundo  
 
 
 
— Comportamento: Atenção/Concentração  
— Interesse: Colabora no desenvolvimento das atividades da disciplina  
— Empenho: Participa nas tarefas propostas na sala de aula 
— Responsabilidade: Executa todos os trabalhos propostos e cumpre as regras da sala de aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS 
APRENDIZAGENSESPECÍFICAS 

 
Disciplina Educação Musical 6.º Ano 

 
 

Critérios de Avaliação 
 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

            70% 
 

 

 
 

-Compreensão de sons, ritmos e instrumentos – 20% 
-Conhecimentos de códigos musicais – 20% 
-Capacidade de executar pequenos excertos musicais – 20% 
-Outros trabalhos – 10% 

 
Atitudes e Valores 
            30% 

 

 
-Participação – 10% 
-Organização – 5% 
-Responsabilidade – 5% 
-Autonomia – 5% 
-Sociabilidade – 5% 
 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
 

Níveis 
0 – 19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 

TIMBRE 

 Reconhecer visualmente e auditivamente os instrumentos: Cordofones, idiofones, 
aerofones e membranofones . 

 Realizar prática vocal a solo e/ou em grupo. 

 Executar vários timbres corporais/vocais e instrumentais a uma ou duas partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação e 
Experimentação 

RITMO            

 Reproduzir ostinatos rítmicos com figuras rítmicas em diferentes 

andamentos.  

 Improvisar com timbres corporais/ vocais/ instrumentais segundo 
diferentes técnicas e estilos. 

ALTURA 

 Reproduzir melodias simples na voz/flauta 

 Improvisar melodias simples 

 DINÂMICA 

 

 Identificar e representar graficamente a intensidades dos sons 

 Interpretar na flauta/voz pequenas peças musicais com dinâmica. 

 
 

Perceção Sonora e 
Musical 

 
 

FORMA 

    Identificar e executar diferentes organizações / formas musicais 
 

 
Culturas Musicais nos 
Contextos 

 

 Contextualizar histórica e musicalmente a peça musical e seu intérprete. 
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Perfil do Aluno 
 
 
Apresentar o material necessário para o funcionamento da aula; 
Demonstrar interesse pela disciplina; 
Participar nas tarefas propostas; 
Respeitar e colaborar com o professor e colegas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina Música  7.º Ano 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

           70% 
 

 
 

 
-Compreensão de sons, ritmos e instrumentos – 20% 
-Conhecimentos de códigos musicais – 20% 
-Capacidade de executar pequenos excertos musicais – 20% 
-Outros trabalhos – 10% 

 
Atitudes e Valores 
. 

30% 

 
-Participação – 10% 
-Organização – 5% 
-Responsabilidade – 5% 
-Autonomia – 5% 
-Sociabilidade – 5% 
 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
Níveis 

0 -  19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89 pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 
 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 

TIMBRE 

 Reconhecer visualmente e auditivamente instrumentos do mundo.  

 Realizar prática vocal a solo e/ou em grupo. 

 Executar vários timbres corporais/vocais/ instrumentais. 

 
 

 
 
 
 
 

Criação e 
Experimentação 

RITMO            

 Criar ostinatos rítmicos.   

ALTURA  

 Reproduzir melodias na voz/flauta a uma ou duas vozes. 

 Improvisar na escala pentatónica.  

 DINÂMICA 

 Identificar e representar graficamente a intensidades dos sons 

 Interpretar na flauta/voz peças musicais com dinâmica.  

 

 
 

Perceção Sonora e 
Musical 

 

FORMA 

    Identificar e executar diferentes organizações / formas musicais 

 Identificar auditivamente elementos e características musicais. 

 

 
Culturas Musicais nos 
Contextos 

 

 Identificar características da música de diferentes culturas. 
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Perfil do Aluno 
 
— Interpretação e comunicação: 
Cantar a solo e em grupo;  
Interpretar  peças musicais a uma ou mais vozes, com instrumentos ORFF; 
— Perceção Sonora: 
Analisar / Identificar códigos musicais, através da audição de pequenos excertos de música; 
Representação gráfica de pequenas melodias   
— Criação e Experimentação: 
Criar peças em formas binárias e ternárias; 
— Culturas Musicais nos contextos: 
Reconhecer e valorizar a música como identidade nacional e do mundo  
 
 
 
— Comportamento: Atenção/Concentração  
— Interesse: Colabora no desenvolvimento das atividades da disciplina  
— Empenho: Participa nas tarefas propostas na sala de aula 
— Responsabilidade: Executa todos os trabalhos propostos e cumpre as regras da sala de aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
 

 
 

 
  

181 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina Educação Musical 8.º Ano 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar  Parâmetros e Ponderações 

 
Conhecimentos 

           70% 
 

 

 
-Compreensão de sons, ritmos e instrumentos – 20% 
-Conhecimentos de códigos musicais – 20% 
-Capacidade de executar pequenos excertos musicais – 20% 
-Outros trabalhos – 10% 

 
 

Atitudes e Valores 
              30% 

 

 
. 
-Participação – 10% 
-Organização – 5% 
-Responsabilidade – 5% 
-Autonomia – 5% 
-Sociabilidade – 5% 
 

A transversalidade da Língua Portuguesa e das Tecnologias da Informação e Comunicação, está 
contemplada na avaliação dos Conhecimentos e Capacidades. 
A Educação para a Cidadania está contemplada na avaliação das Atitudes e Valores. 

 
Níveis 

0  – 19   pontos – 1 
20 – 49 pontos – 2 
50 – 69 pontos – 3 
70 – 89pontos – 4 
90–100 pontos – 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 

TIMBRE 

 Reconhecer visualmente e auditivamente os instrumentos do pop-rok. 

 Realizar prática vocal a solo e/ou em grupo. 

 Executar vários timbres corporais/vocais e instrumentais a uma ou a várias partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação e 
Experimentação 

RITMO            

 Reproduzir ostinatos rítmicos com figuras rítmicas em diferentes 

andamentos.  

 Improvisar com timbres corporais/ vocais/ instrumentais segundo 
diferentes técnicas e estilos. 

ALTURA 

 Reproduzir melodias simples na voz/flauta 

 Criar um arranjo para uma obra pré-existente.  

 DINÂMICA 

 

 Identificar e representar graficamente a intensidades dos sons 

 Interpretar na flauta/voz  peças musicais com dinâmica. 

 
 

Perceção Sonora e 
Musical 

 
 

FORMA 

    Identificar e executar diferentes organizações / formas musicais 
 

 
Culturas Musicais nos 
Contextos 

 

  Identificar influências musicais nos géneros e subgéneros do pop-rok 
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Perfil do Aluno 
 
 
Apresentar o material necessário para o funcionamento da aula; 
Demonstrar interesse pela disciplina; 
Participar nas tarefas propostas; 
Respeitar e colaborar com o professor e colegas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIL DAS APRENDIZAGENS 
ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)   Ano: 7.º, 8.º 

 
Critérios de Avaliação 

 

Domínios a avaliar Parâmetros e Ponderações 

Conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos na disciplina (i) 

 Testes (70%) (ii) 

  Outros trabalhos classificados (10%) (iii) 

 Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

 Tecnologias da informação e comunicação 

80 % 

Atitudes 
e 

Valores (iv)  

Comportamento / Interesse / Empenho / 

Responsabilidade  

- Participação oportuna – 4% 

- Trabalhos de casa/aula – 5% 

- Registo e organização do caderno diário -3% 

- Cumprimento de regras – 7% 

- Autonomia/Iniciativa -1% 

20 % 

 
(i) Avaliados em testes e outros trabalhos classificados. 
(ii) Inclui a compreensão e expressão em língua portuguesa com um peso mínimo de 5% em cada teste / 
ficha de avaliação/oralidade, exceto em Português. 
(iii) Instrumento de avaliação em que se recorre às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(iv) Educação para a cidadania. 

Pontuação Níveis a atribuir 

0 -  19   pontos  1 

20 – 49 pontos 2 

50 – 69 pontos 3 

70 – 89 pontos 4 

90–100 pontos 5 
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Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens Específicas 
 

Informação (I7) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Produção (P7) 

 
 
 
 

 

Comunicação e 
colaboração (CC8) 

 Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o 
seu papel no mundo contemporâneo; 

 Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares que 
processem dados; 

 Explorar diferentes tipos de software; 

 Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos eletrónicos similares 
disponíveis na sala de aula; 

 Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet; 

 Navegar de forma segura na Internet; 

 Pesquisar informação na Internet; 

 Analisar a informação disponível de forma crítica; 

 Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual; 

 Executar um trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida na Internet 
sobre um dado tema. 

 
 

 Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de 
pesquisa e de análise de informação obtida na Internet sobre um tema específico do 
currículo, utilizando as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e 
produção de documentos, instalada localmente ou disponível na Internet; 

 Criar uma apresentação multimédia original sobre uma temática decorrente do 
trabalho produzido no subdomínio “Produção e edição de documentos”, utilizando 
as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e de produção de 
apresentações multimédia, instalada localmente ou disponível na Internet. 

 

 

 Explora diferentes ferramentas e ambientes de comunicação na Internet;  

 Adequa a ferramenta de comunicação ao seu contexto de utilização;  

 Acede, gere e encerra em segurança a sua conta de correio eletrónico;  

 Utiliza de forma adequada, no envio de mensagens, os campos “Para”, “CC” e 
“BCC”;  

 Anexa documentos, abre em segurança os ficheiros recebidos e guarda-os noutro 
meio de armazenamento;  
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 Cria e organiza uma lista de contactos;  

 Utiliza fóruns na Internet de forma segura e adequada, em situações reais de 
realização de trabalhos práticos;  

 Utiliza sistemas de videoconferência;  

 Acede e participa em salas de conversação em direto;  

 Utiliza de forma segura e responsável as diferentes ferramentas de comunicação à 

distância;  Conhece, colabora e utiliza plataformas para interagir, apoiando 
aprendizagens individuais ou de grupo;  

 Utiliza as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e 
interagir;  

 Respeita os direitos de autor quando disponibiliza ou partilha textos, imagens, sons 
e/ou vídeos. 

 
 

Perfil do Aluno 
O aluno deverá ser capaz de, no final do ano: 

 utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

 transformar a informação em conhecimento;  

 colaborar em diferentes contextos comunicativos utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e 
digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

 interpretar informação, e conduzir pesquisas orientadas; 

 tomar decisões para resolver problemas;  

 desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados; 

 conhecer os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente;  

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

 conhecer processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 
cidadania;  

 manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 
e sistemas;  

 adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  

 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 1.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina.  

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  
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Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  

colegas e o professor  
 
 

 
Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

icipação dos colegas  
-se acompanhar do material para a aula  

  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 2.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina.  

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 e autónoma.  
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
-se acompanhar do material para a aula  

  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 

 
) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 3.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina.  

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 e autónoma.  
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
-se acompanhar do material para a aula  

  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 4.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina.  

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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tribuir para o bom funcionamento do grupo turma  

 
Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
-se acompanhar do material para a aula  

  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 5.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Mobilizar diferentes saberes para compreender/ reconhecer as implicações da mensagem 
bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina. 

Comportamental Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  
 

 
tarefas propostas na aula, de forma atempada e autónoma.  

 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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upo turma  
 
Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
-se acompanhar do material para a aula. 

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 6.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  
- Adquirir, compreender e aplicar conhecimentos de textos bíblicos, episódios históricos e factos 
sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  
- Relacionar a informação das ciências com a interpretação cristã da realidade, bem como o 
fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  
- Mobilizar diferentes saberes para compreender/ reconhecer as implicações da mensagem 
bíblica nas práticas do dia-a-dia;  
- Se expressar oralmente com qualidade e oportunidade mobilizando os saberes adquiridos;  

- Comunicar por escrito através da construção de textos bem estruturados, sem 
erros de sintaxe, pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os 
conceitos da disciplina. 

Comportamental Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  
 

 
tarefas propostas na aula, de forma atempada e autónoma.  

 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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upo turma  

 
Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
-se acompanhar do material para a aula. 

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 7.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  

sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  

fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  

licações da mensagem 
bíblica nas práticas do dia-a-dia;  

 
 

através da construção de textos bem estruturados, sem erros de sintaxe, 
pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os conceitos da disciplina.  

 

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
 Fazer-se acompanhar do material para a aula  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 8.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  

sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  

fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  

licações da mensagem 
bíblica nas práticas do dia-a-dia;  

 
 

através da construção de textos bem estruturados, sem erros de sintaxe, 
pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os conceitos da disciplina.  

 

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
 Fazer-se acompanhar do material para a aula  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
E PERFIL DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica  Ano: 9.º 

 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios a avaliar Parâmetros e ponderações  

 
Conhecimentos 

25% 

 
Conhecimentos e/ ou competências adquiridos na 
disciplina: Realização de trabalhos. 

 
25% 

Atitudes e Valores 
75% 

Comportamento: 45% 
Cumprimento de regras 15% 

Participação oportuna 15% 

Relacionamento interpessoal 15% 

Interesse/ Empenho / Responsabilidade: 30% 
Registos e organização do caderno diário 10% 

Material necessário 10% 

Pontualidade/ assiduidade 10% 

 
Perfil das Aprendizagens 

Domínios Aprendizagens específicas 

 
Cognitivo 

 
 
 
 
 

 

 
O aluno deve ser capaz de:  

sociais que utilizam a perspetiva religiosa e/ou valores éticos;  

fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir 
humano;  

licações da mensagem 
bíblica nas práticas do dia-a-dia;  

 
 

através da construção de textos bem estruturados, sem erros de sintaxe, 
pontuação e/ou de ortografia, utilizando corretamente os conceitos da disciplina.  

 

 
Comportamental 

 
Ao nível da Autonomia, o aluno deve ser capaz de  

 
 

 
 
Ao nível do Relacionamento interpessoal, o aluno deve…  
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Ao nível do Cumprimento de regras, o aluno deve…  

 
 

 
 Fazer-se acompanhar do material para a aula  

 
Perfil do Aluno 

 
O aluno deverá ser capaz, no final do ano, de: 
 

 Ser assíduo e pontual; 

 Fazer-se acompanhar sempre do material escolar; 

 Mostrar interesse pelas atividades da aula; 

 Participar de forma positiva; 

 Cumprir as atividades propostas; 

 Executa satisfatoriamente as atividades propostas; 

 Participar, de forma responsável, no seu percurso formativo; 

 Autoavaliar-se de forma consciente; 

 Estar atento e não perturbar a aula. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


