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1. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
Dando cumprimento ao estipulado na legislação em vigor, o Conselho Pedagógico do Agrupamento
aprovou os critérios gerais de avaliação para a Educação Pré-Escolar, 1º,2º,3º ciclo, Curso de Educação e
Formação e Curso de Educação e Formação de Adultos, tendo como base os seguintes pressupostos:
1.

A avaliação é assumida pelo Agrupamento como um processo essencialmente formativo, tendo como
principal função ajudar a promover ou a melhorar a formação dos alunos, através da análise e reflexão
sobre os processos de ensino e de aprendizagem.

2.

Serão valorizados não só os resultados da aprendizagem, mas também os processos que lhes são
inerentes, tendo como referência as competências gerais, transversais e especificas definidas no Projeto
Curricular do Agrupamento.

3.

Independentemente da utilização de alguns processos e instrumentos específicos de cada uma das áreas
curriculares disciplinares e não disciplinares, a recolha de dados passíveis de avaliação processar-se-á
com base nos seguintes procedimentos globais:
a. Cada Educador, Professor e Diretor de Turma, no início do ano letivo, deve dar a conhecer:
•

Aos seus alunos os critérios que vão prevalecer na avaliação da sua disciplina;

•

Aos encarregados de educação os critérios gerais de avaliação dos alunos e os conteúdos
programáticos a leccionar na sua disciplina;

•

Aos alunos e encarregados de educação os perfis de aprendizagens específicas para cada
ano e disciplina.

b. Estes critérios devem ser definidos em grupo disciplinar e coordenação de ano, para que haja
uniformidade na sua aplicação;
c. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados
pelo ou pelos professores da turma.
4.

Também, no início de cada ano letivo, os alunos devem ser informados, pelo professor titular de turma
e professores das diferentes disciplinas, sobre os instrumentos que serão usados na sua avaliação. Estes
deverão ser diversificados, adequados ao contexto em que ocorrem e estar de acordo com o que se
pretende avaliar.

5.

Para os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro, a adequação do processo de
avaliação é uma medida educativa, definida no seu PEI/CEI, que pode justificar a alteração do tipo de
provas, dos instrumentos de avaliação e mesmo da certificação, bem como, a sua periodicidade, o meio
de comunicação e o local de execução.
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1.1. TERMINOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO
Todas as provas escritas e trabalhos apresentados pelos alunos para avaliação devem ser classificados
através de uma menção qualitativa e respetiva percentagem, de acordo com o seguinte:

Nível

Percentagem

Notação do 1º Ciclo

Notação do 2º e 3º Ciclo

1

0 % a 19%

2

20% a 49%

3

50% a 69%

Suficiente

Satisfaz

4

70% a 89%

Bom

Satisfaz Bem

5

90% a 100%

Muito Bom

Excelente

Muito Fraco

Insuficiente

Não satisfaz

1.2. ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO
O atual despacho regulador da avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino básico indica como
objeto da avaliação:
➢

“…as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas áreas e disciplinas
de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no Projeto Curricular do Agrupamento e no

Plano de Acompanhamento de Pedagógico da Turma”;
➢

“…as aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter transversal, nomeadamente no
âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em Língua Portuguesa ou da utilização
das tecnologias de informação e comunicação”.
Os critérios de avaliação contemplam o domínio das atitudes e o domínio cognitivo e das capacidades. A

valorização atribuída a cada um deles, de acordo com as decisões do Conselho Pedagógico, é a seguinte:

Domínio das Atitudes

Domínio Cognitivo

Pré-escolar

50%

50%

1.º Ciclo

30%

70%

2.º Ciclo

20%

80%

3.º Ciclo

20%

80%

CEF

50%

50%
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2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES/DISCIPLINAS
2.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
“A ação profissional do/a educador/a caracteriza-se por uma intencionalidade, que implica uma
reflexão sobre as finalidades e sentidos das suas práticas pedagógicas, os modos como organiza a sua ação.
Esta reflexão assenta num ciclo interativo- observar, planear, agir, avaliar- apoiado em diferentes
formas de registo e de documentação, que permitem ao educador tomar decisões sobre a sua prática e
adequá-la às características de cada criança, do grupo e do contexto social em que trabalha.” (p.5)
"A intencionalidade do/a educador/a, que caracteriza a sua intervenção profissional, exige-lhe que
reflita sobre as conceções e valores subjacentes às finalidades da sua prática: papel profissional, imagem
de criança, o que valoriza no que as crianças sabem e fazem e no modo como aprendem. Esta intencionalidade
permite-lhe atribuir sentido à sua ação, ter um propósito, saber o porquê do que faz e o que pretende alcançar."
(p.13)
"Assim, considera-se a avaliação como uma forma de conhecimento direcionada para a ação. Para que
a informação recolhida possa ser utilizada para fundamentar as decisões sobre o desenvolvimento do
currículo, o/a educador/a, de acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, escolhe formas
diversificadas de registar o que observa das crianças, seleciona intencionalmente os documentos resultantes
do processo pedagógico e da interação com pais/famílias e outros parceiros, de forma a dispor de um conjunto
organizado de elementos que lhe permitam periodicamente rever, analisar e refletir sobre a sua prática. Para
realizar essa seleção, o/a educador/a questiona-se, também, sobre o que pretende saber ao longo do tempo,
ou num determinado momento, reflete sobre o que é mais útil e pertinente recolher, como e quando o fazer,
como e quando organizar e analisar esses registos e documentos, ou seja, planeia a avaliação."
“ A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para
aprendizagem e não da aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa, por vezes também designada por
“formadora” pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, simultaneamente, uma estratégia
de formação das crianças, do/a educador/a e, ainda, de outros intervenientes no processo educativo.
Esta perspetiva de avaliação contextualizada (baseada em registos de observação e recolha de documentos
situados no contexto), significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais, é também designada
“avaliação autêntica” ou “avaliação alternativa”.(p.16)
Assim sendo, “(…)considera-se que a educação pré-escolar não envolve nem a classificação da
aprendizagem da criança, nem o juízo de valor da sua maneira de ser, centrando-se na documentação do
processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus
progressos.” (p.15)
"Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a
evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo."
Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Desta forma, o docente da educação pré-escolar “Avalia, numa perspetiva formativa a sua intervenção, o
ambiente e os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada
criança e do grupo” (Dec. Lei nº 241/2001 de 30 de Agosto).
ENQUADRAMENTO NORMATIVO

As principais orientações normativas relativas à avaliação na Educação Pré-Escolar estão
consagradas nas novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, na Circular nº: 4
/DGIDC/DSDC/2011, na Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (Gestão do

Currículo na Educação Pré-escolar) e no documento sobre Avaliação na Educação Pré-escolar que
determina os Procedimentos e Práticas Organizativas e Pedagógicas na Avaliação da educação Préescolar, publicado no site da DGIDC.
Todas as orientações neles contidas se articulam com o Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de agosto
(Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância).
A organização das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar contempla as seguintes áreas de
conteúdo:
Áreas de Conteúdo
•

Área da Formação Pessoal e Social (transversal a todas as áreas);

•

Área de Expressão e Comunicação, que compreende os domínios e

Total semanal

subdomínios:
✓

Domínio da Educação Física;

✓

Domínio da Educação Artística;
-Subdomínio das Artes Visuais
-Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro
-Subdomínio da Música
-Subdomínio da Dança

•

✓

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita;

✓

Domínio da matemática;

Área do Conhecimento do Mundo.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Instrumentos de observação/avaliação
De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos de
observação e registo diversificados, tais como:
Fichas de diagnóstico realizadas no início e no final do ano para perceber a evolução de cada criança
Registo descritivo individual da evolução/progressos da criança no final de cada período letivo
Registo de auto-avaliação individual realizada com cada criança no final de cada período letivo
Instrumentos de trabalho, registos e mapas afixados na sala
Abordagens narrativas
Registos audiovisuais
Produções individuais (desenhos, pinturas, colagens, recortes, entre outros…)
Registos audiovisuais
Portefólio/Dossier de produções individuais com as produções mais significativas
Projeto Curricular de Grupo

MOMENTOS FORMAIS DO PROCESSO AVALIATIVO
De acordo com as OCEPE bem como com a organização do ano letivo, a avaliação na educação pré-escolar será
estruturada, realizada e registada no final de cada período letivo, dando lugar, no final do ano, a uma síntese
global de avaliação do projeto curricular de grupo de cada uma das docentes e dos seus efeitos nas
aprendizagens das crianças e de cada um dos seus grupos.
A avaliação dos progressos de cada criança, situados no contexto e no processo em que se foi desenvolvendo,
utiliza abordagens descritivas ou narrativas, que documentam a evolução desse progresso e constituem o meio
fundamental da avaliação designada como “alternativa”.
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CALENDARIZAÇÃO PREVISTA
Outubro

- Preenchimento das Fichas de Diagnóstico;
– Segunda semana – Preenchimento dos registos de autoavaliação

Dezembro

individual das crianças

- Síntese descritiva das principais aprendizagens de cada criança para
- Final do 1º período

entregar aos Pais e Encarregados de Educação
- Balanço/avaliação das atividades realizadas ao longo do período
– Terceira semana - Preenchimento dos registos de autoavaliação

- Março

individual com cada criança
- Síntese descritiva das principais aprendizagens de cada criança para

- Final do 2º período

entregar aos Pais e Encarregados de Educação
- Balanço/avaliação das atividades realizadas ao longo do período

- Junho - segunda e a
terceira semana

Preenchimento dos registos de autoavaliação individual com cada criança

- Síntese descritiva das principais aprendizagens de cada criança para
Final do 3º período

entregar aos Pais e Encarregados de Educação
- Balanço/avaliação das atividades realizadas ao longo do período
- Balanço do Projeto Curricular de Grupo

"Importa que os/as educadores/as reflitam individualmente, e em conjunto, sobre a melhor maneira de
comunicar informações acerca de cada criança, tendo em conta os destinatários. Essa comunicação respeita
princípios éticos e deontológicos que deverão orientar a sua prática tendo em conta o superior interesse da
criança, não se centrando nos seus insucessos, mas sim nas suas conquistas e descobertas, assim como
não divulgando informação confidencial e respeitando a privacidade das crianças e famílias” (p.20)

Âmbitos de saber que permitirão compreender os diferentes tipos de aprendizagens realizadas pelas
crianças da educação pré-escolar quer ao nível dos conhecimentos (saber-saber), das atitudes e
disposições (saber - ser) e das suas competências (saber-fazer)

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Área de
Conteúdo

Componentes

Aprendizagens a Promover

Construção da

▪ Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade

identidade e da

social e cultural, situando-as em relação às de outros

autoestima

▪ Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural

Independência e
autonomia

▪ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar
▪ Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir
responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros
▪ Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e

Consciência de si
Formação

como aprendente

problemas que se lhe colocam
▪ Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de
aprendizagem

Pessoal e

▪ Cooperar com outros no processo de aprendizagem

Social

▪ Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de
partilha e de responsabilidade social
Convivência

▪ Respeitar a diversidade e solidarizar com os outros

democrática e

▪ Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se

cidadania

passa no mundo que a rodeia
▪ Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural,
reconhecendo a necessidade da sua preservação

Área de
Conteúdo

Domínio

Aprendizagens a Promover
▪ Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras
▪ Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social
e cultural, situando-as em relação às de outros
▪ Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural
▪Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como:
trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé,

Área da
Expressão e
Comunicação

saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar
Educação Física

▪ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar
▪ Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir
responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros
▪ Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber,
pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar
▪ Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e
problemas que se lhe colocam
▪ Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem
▪ Cooperar com outros no processo de aprendizagem

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Área de
Conteúdo

Domínio

Sub
Domínio

Aprendizagens a Promover
▪ Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de
experimentações e produções plásticas

Expressão e
Comunicação

▪Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na
Educação
artística

Artes Visuais

Área da

produção e apreciação das suas produções como em imagens que
observa
▪ Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da
observação de várias modalidades expressivas (pintura, desenho,
escultura, fotografia, arquitetura vídeo, etc.), expressando a sua
opinião e leitura crítica

Área de
Conteúdo

Domínio

Sub
Domínio

Aprendizagens a promover
▪ Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados

Área da
Expressão e
Comunicação

Educação
artística

Jogo Dramático/teatro

múltiplos em atividades de jogo dramático, situações imaginárias e
de recriação de experiências do quotidiano, individualmente e com
outros
▪ Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa
própria e/ou a partir de diferentes propostas, diversificando as
formas de concretização
▪ Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de
diferentes estilos e características verbalizando a sua opinião e
leitura crítica
Área de
Conteúdo

Domínio

Sub
Domínio

Aprendizagens a Promover
▪ Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música)
quanto às suas características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas
e formais
▪ Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos

Área da
Comunicação

Educação
artística

(com ou sem palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios,

Música

Expressão e

lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de diferentes tonalidades,
modos, métricas, formas, géneros e estilos)
▪ Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes estímulos
e intenções utilizando diversos recursos sonoros (voz, timbres
corporais, instrumentos convencionais e não-convencionais)
▪ Valorizar a música como fator de identidade social e cultural

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Área de
Conteúdo

Domínio

Sub
Domínio

Aprendizagens a Promover
▪ Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e
com os outros

Expressão e
Comunicação

▪ Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes

Educação

situações

Dança

Área da

artística

▪ Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que
experimenta e/ou observa
▪ Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando linguagem
específica e adequada

Domínio

Sub
Domínio

Área da
Expressão e

Linguagem

Comunicação

oral

Área de
Conteúdo

Domínio

Aprendizagens a promover
▪ Compreender mensagens orais em situações diversas de

Comunicação oral

Área de
Conteúdo

comunicação.
▪Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar
eficazmente

de

modo

adequado

à

situação

(produção

e

funcionalidade)

Sub
Domínio

Aprendizagens a promover

Expressão e
Comunicação

Domínio da
Linguagem
oral

constituem as palavras (Consciência Fonológica).

Linguística

Área da

Consciência

▪ Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que
▪ Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra)
▪ Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente
corrigi-la, explicitando as razões dessa correção (Consciência
Sintática)

Expressão e

Abordagem

Comunicação

à escrita

Aprendizagens a promover
▪ Identificar funções no uso da leitura e da escrita.
▪ Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas
atividades, rotinas e interações com outros

contexto

Área da

Sub
Domínio

escrita e sua utilização em

Domínio

Funcionalidade da linguagem

Área de
Conteúdo

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Comunicação

escrita

Aprendizagens a promover
▪ Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em

escrita

Expressão e

Abordagem à

Sub
Domínio

convenções da

Área da

Domínio

Identificação de

Área de
Conteúdo

palavras
▪ Aperceber-se do sentido direcional da escrita
▪ Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral

Expressão e
Comunicação

Área de
Conteúdo

Abordagem
à escrita

Domínio

para ler e escrever

Área da

Prazer e motivação

▪ Compreender que a leitura e a escrita são atividades que
proporcionam prazer e satisfação
▪ Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a
escrita associadas ao seu valor e importância
▪ Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita,
mesmo que em formas muito iniciais e não convencionais

Sub
Domínio

Aprendizagens a promover

Matemática

Expressão e

Operações

Área da

Números e

▪ Identificar quantidades através de diferentes formas de

Comunicação

Matemática

Comunicação

Área de
Conteúdo

▪ Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas

Domínio

Sub
Domínio

Tratamento de Dados

Domínio

Área da
Expressão e

números, estimativa, etc
quantidades, com recurso à adição e subtração.

Organização e

Área de
Conteúdo

representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de

Sub
Domínio

Aprendizagens a promover
▪ Recolher informação pertinente para dar resposta a questões
colocadas, recorrendo a metodologias adequadas (listagens,
desenhos, etc.)
▪ Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação
recolhida e interpretá-los de modo a dar resposta às questões
colocadas
Aprendizagens a promover
▪ Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos
de orientação. ▪ Identificar pontos de reconhecimento de locais
e usar mapas simples

Expressão e
Comunicação

Matemática

Geometria

Área da

▪ Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que
pode e não pode ser visto de uma determinada posição
▪ Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras,
descobrindo e referindo propriedades e identificando padrões,
simetrias e projeções.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Expressão e
Comunicação

Sub
Domínio

Domínio

Aprendizagens a promover
▪ Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que
permitem compará-los e ordená-los.

Medida

Área de
Conteúdo
Área da

Matemática

▪ Escolher e usar unidades de medida para responder a
necessidades e questões do quotidiano.

Comunicação

Área de
Conteúdo

Aprendizagens a promover
▪

Matemática

Matemática

Curiosidade pela

Área da
Expressão e

Sub
Domínio

Domínio

Interesse e

Área de
Conteúdo

Componente

Mostrar

interesse

e

curiosidade

pela

matemática,

compreendendo a sua importância e utilidade.
▪ Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e
resolver problemas

Aprendizagens a promover

Introdução à

▪ Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica

Conhecimento

metodologia

nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como

do Mundo

científica

encontrar respostas, experimentar e recolher informação, organizar e
analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-las

Área de
Conteúdo

Componente

Aprendizagens a promover
▪ Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos
do meio social próximo (família, jardim de infância, amigos, vizinhança)
▪ Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas

Abordagem às
Conhecimento
do Mundo

Ciências
Conhecimento
do mundo social

▪ Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual
▪ Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos
físicos, sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e
diferenças simples com outras comunidades
▪ Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e
comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas
culturais
▪ Conhecer e respeitar a diversidade cultural

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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Área de
Conteúdo

Componente

Aprendizagens a promover
▪ Compreender e identificar características dos seres vivos e identificar
diferenças e semelhanças entre animais e plantas

Abordagem às
Ciências
Conhecimento do
Mundo

Conhecimento do
mundo físico e
natural

▪ Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos
materiais (metais, plásticos, papéis, madeira,…), relacionando as suas
propriedades com os objetos feitos a partir deles
▪ Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e
transformações que observa no meio físico e natural
▪ Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança
▪ Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da
natureza e respeito pelo ambiente

Área de
Conteúdo

Componente

Aprendizagens a promover
▪ Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as

Conhecimento do
Mundo

Mundo

suas funções e vantagens

Tecnológico e

▪ Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu

Utilização das

quotidiano, com cuidado e segurança

Tecnologias

▪ Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e
utiliza

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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2.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA
De acordo com as orientações do Ministério de Educação na “ Organização da Componente de
Apoio à Família”, segundo a Lei-Quadro (Lei nº5/97 de 10 de Fevereiro) que consigna os objetivos da educação
pré-escolar, prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas, curriculares ou letivas, existam atividades de animação e apoio às famílias, de acordo com as
necessidades destas.
Segundo o despacho nº9256-B/2013 de 15 de julho de 2013, no que refere às atividades de animação e
apoio à família, artigo 3.º, estabelece que ”Consideram-se AAAF as que se destinam a assegurar o
acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, antes e ou depois do período diário de atividades
educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades.”
Assim, e mediante o artigo 4.º do mesmo decreto-lei, no que se refere à organização e funcionamento,
ponto 2, “É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o
acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas”;
ponto3, “A supervisão pedagógica e o acompanhamento das AAAF são realizados no âmbito da componente
não letiva de estabelecimento e compreendem:
a)
b)
c)
d)

Programação das atividades;
Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores;
Avaliação da sua realização;
Reuniões com os encarregados de educação.
Estas atividades deverão ser avaliadas no seu carácter lúdico e social, pretendendo-se avaliar se o

funcionamento decorre como o previsto, numa perspetiva de promover o bem-estar geral da criança, estando
asseguradas as normas de funcionamento e organização de acordo com o ponto 1 do artigo4.º do decreto-lei
que regulamenta a organização e funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família.
Indicadores de observação de atividades
•

Promover o carácter lúdico

•

Promover o interesse e motivação das crianças

•

Assegurar o bem-estar e integridade física das crianças

•

Contribuir para o desenvolvimento harmonioso da criança enquanto indivíduo

•

Revelar organização e funcionamento adequado
Instrumentos de avaliação

Grelha de registo de observação
Reuniões com os diferentes intervenientes nas AAAF

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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2.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 1º CICLO
2.3.1. Disciplina de Português/ Matemática/ Estudo do Meio
Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Material necessário
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%
30%
7%

7%

Instrumentos de avaliação
Grelhas de registo das observações efetuadas
Domínio cognitivo e das capacidades
• Desenvolvimento das competências essenciais (específicas/transversais por ano de
escolaridade)
• Aplicação das aquisições/conhecimentos em cada área curricular
Instrumentos de avaliação
Fichas de avaliação

40%

Caderno Diário

5%

Participação Oral

10%

Fichas de trabalho
2.3.2. Disciplina de Educação Musical

70%

15%

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
• Cumprimento das regras de utilização da sala
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa

8%

8%

8%
6%

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.
Instrumentos de avaliação
• Observação direta (participação, empenho, colaboração).
Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos

70%

Instrumentos de avaliação
• Prática vocal/instrumental

45%

• Divulgação e apresentação das atividades realizadas

25%

2.3.3. Disciplina de Expressão Plástica
Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Material necessário
• Organização dos trabalhos
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
• Cumprimento das regras de utilização da sala
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.
Instrumentos de avaliação

8%

6%
30%
8%

8%

• Observação direta (participação, empenho, colaboração).
Domínio cognitivo e das capacidades
• Compreensão das diferentes formas de expressão
• Desenvolvimento sequencial das ideias na organização do trabalho
• Aplicação de conhecimentos
• Domínio de instrumentos, de materiais e de processos/técnicas em situações
concretas

70%

• Criatividade
Instrumentos de avaliação
• Trabalhos práticos realizados em sala de aula - processo e produto
final

70%

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
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2.3.4. Disciplina de Expressão Físico-Motora

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Organização do material
• Trazer o equipamento
Cumprimento de normas
• Higiene
• Cumprimento das normas de funcionamento
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização das tarefas;
• Iniciativa no desenvolvimento das atividades

8%

8%
30%
6%

8%

Instrumentos de avaliação
• Observação direta (participação, empenho, colaboração).
Domínio cognitivo e das capacidades
Atividades Físicas:
• Aprendizagem e aperfeiçoamento de ações técnicos ou técnico/táticos das várias
matérias do programa.
Conhecimentos:
• Conhecimento de regras das atividades físicas

70%

Instrumentos de avaliação
• Cumprimento das atividades propostas

40%

• Demonstração de competências em situação de jogo

30%

2.3.5. Apoio ao Estudo

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
• Organização do caderno diário.
• Organização dos conteúdos a estudar (resumir, esquematizar)
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.

8%

30%
8%

8%
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Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

Instrumentos de avaliação
• Trabalhos práticos realizados em sala de aula – processo e produto final.
• Observação direta (participação, empenho, colaboração).

Domínio cognitivo e das capacidades
• Desenvolvimento de competências essenciais
• Aplicação das aquisições/conhecimentos
• Compreensão oral/escrita
• Produção e interação oral/escrita
• Aquisição e compreensão de conceitos e regras matemáticas

70%

• Aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas
• Capacidade de comunicar matematicamente e interpretar o real
Instrumentos de avaliação
• Caderno Diário

40%

• Fichas de trabalho

30%

2.3.6. Oferta Complementar 1º e 2ºAno

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
• Organização do caderno diário.
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%

8%

6%

Instrumentos de avaliação
• Trabalhos práticos realizados em sala de aula – processo e produto final.
• Observação direta (participação, empenho, colaboração).
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Domínio cognitivo e das capacidades
• Expressão oral
• Produção e interação oral
• Reflexão e opinião acerca dos assuntos/temas tratados
70%

• Contribuição para um bom ambiente ecológico na Escola
Instrumentos de avaliação
• Trabalhos/tarefas individuais, em pares ou grupos

45%

• Divulgação e apresentação das atividades realizadas

25%

2.3.7. Oferta Complementar 3º e 4º Ano – Iniciação à programação no 1ºCEB

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Persistência;
• Criatividade;
• Espírito Crítico;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Cooperação.
Responsabilidade
• Uso adequado do material informático;
• Organização dos registos efetuados.
Cumprimento de normas
• Cumprimento do Regulamento de utilização do material
informático;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%
30%
8%

6%

Instrumentos de avaliação
• Registos de observação (evidências do processo)
• Produto final/Projeto

Domínio cognitivo e das capacidades
• Expressão oral
• Produção e interação oral
• Reflexão e opinião crítica acerca do processo que visa o produto final
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• Contribuição para o desenvolvimento/pensamento computacional
Instrumentos de avaliação
• Registo das tarefas individuais, em pares ou grupos (evidências do
processo)

45%

• Divulgação e apresentação do Produto final/Projeto

25%

2.3.8. Inglês - 3º e 4º Ano
Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda
Responsabilidade
• Realização de tarefas extra-aula;
• Material necessário
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%

7%

30%

7%

Instrumentos de avaliação
• Registos de monitorização
• Auto / heteroavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
Compreensão Oral
• Compreensão de sons, entoações e ritmos da língua.
• Compreensão de palavras e expressões simples.
• Compreensão de frases simples, articuladas de forma clara e pausada.
Leitura
• Compreensão de palavras, frases e textos simples.
Interação Oral
• Expressão de forma adequada em diferentes contextos.
• Interação com o professor e/ou colegas, utilizando expressões/frases em situações muito
simples e previamente preparadas.
Produção Oral
• Produção de sons, entoações e ritmos da língua.
• Expressão, com vocabulário muito limitado, em situações previamente preparadas.
Escrita
• Utilização de palavras conhecidas.
• Produção, com ajuda, de frases.
• Produção de textos muito simples com vocabulário limitado.
Domínio Intercultural
• Capacidade para se conhecer a si e ao outro.
• Conhecimento do dia-a-dia na escola.
• Conhecimento de algumas características do seu país e de outros países.
• Desenvolvimento do conhecimento do seu mundo e do mundo do outro.
Léxico e Gramática
• Conhecimento de vocabulário simples: do dia-a-dia; relacionado com a escola;
contextualizado com base nas estações do ano.
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• Conhecimento, de forma implícita, de algumas estruturas elementares do funcionamento
da língua.
• Conhecimento de vocabulário com base nos temas apresentados.
• Compreensão de algumas estruturas elementares do funcionamento da língua.
Instrumentos de avaliação
• Fichas de trabalho, registos de monotorização
• Fichas de avaliação formativa
• Participação oral

15%
40%
10%

• Caderno diário

5%

2.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 2º E 3º CICLO
2.4.1.

Disciplina de Português
Domínio das Atitudes/Valores

Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%

4%

20%

4%

Instrumentos de avaliação/Instrumentos de Registo de Avaliação
• Grelhas de Registo de Observação Direta
• Dossier/caderno diário e material
Domínio Cognitivo e das Capacidades

•

2º Ciclo
Compreensão, aquisição e aplicação
de conhecimentos nos Domínios de
Referência das disciplinas:
• Leitura e Escrita;
• Gramática;
• Oralidade;
• Educação Literária.

•

3º Ciclo
Compreensão, aquisição e aplicação
de conhecimentos nos Domínios de
Referência das disciplinas:
• Leitura;
• Escrita;
• Gramática;
• Oralidade;
• Educação Literária.

Instrumentos de Avaliação
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•

Fichas de Avaliação

65%

•

Fichas de trabalho/Trabalhos individuais, de pares ou de grupo
(orais e escritos)

15%

•
2.4.2.

Trabalhos em sala de aula
Disciplinas de Língua Estrangeira I (Inglês) e Língua Estrangeira II (Francês e Espanhol)

Domínio das Atitudes/Valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);

6%

6%

Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.

4%

Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

4%

20%

Instrumentos de avaliação/Instrumentos de Registo de Avaliação
• Grelhas de Registo de Observação Direta
• Dossier/caderno diário e material
Domínio Cognitivo e das Capacidades
• Compreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos nos Domínios de Referência
das disciplinas:
• Compreensão Oral
• Compreensão Escrita
• Produção e Interação Oral
• Produção e Interação Escrita
• Gramática
80%

Instrumentos de Avaliação
• Fichas de Avaliação
• Fichas de trabalho/Trabalhos individuais, de pares ou de grupo
(orais e escritos)

65%
15%

• Trabalhos em sala de aula
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2.4.3.

Disciplina de História e Geografia de Portugal

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%

4%

20%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material
• Ficha de autoavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina e do tratamento das
fontes da informação
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos

80%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais

65%

• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo/execução do
trabalho em sala de aula

15%

2.4.4.

Disciplina de História

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.

6%
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Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material
• Ficha de autoavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina e do tratamento das
fontes da informação
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos

80%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais

65%

• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo/ execução do
trabalho em sala de aula

15%

2.4.5.

Disciplina de Geografia

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%

4%

4%
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Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material
• Ficha de autoavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina e do tratamento das
fontes da informação
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos

80%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais

65%

• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo/ Execução do
trabalho em sala de aula

15%

2.4.6.

Disciplina de Matemática

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais.
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário
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Domínio cognitivo e das capacidades
• Conhecimento de Noções Matemáticas (Aquisição e compreensão de conceitos e
regras)
• Aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas
• Capacidade de comunicar matematicamente e interpretar o real

80%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação

65%

• Trabalhos individuais

15%

2.4.7.

Disciplinas de Ciências Naturais/ Físico-Química

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material

Domínio cognitivo e das capacidades
•

Aquisição de conhecimentos Científicos e Tecnológicos

•

Compreensão de conhecimentos Científicos e Tecnológicos

•

Aplicação de conhecimentos Científicos e Tecnológicos

•

Utilização de Linguagem Cientifica em Diferentes Contextos de Comunicação
Instrumentos de avaliação

• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais
• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo
• Execução do trabalho em sala de aula

65%
15%
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2.4.8.

Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse
• Empenho
• Intervenções oportunas
• Espírito de entreajuda
• Colaboração nas actividades propostas
Responsabilidade:
• Pontualidade
• Realização de tarefas em aula
• Organização da pasta digital de trabalho
Cumprimento de normas:
• Cumprimento do regulamento da escola
• Respeito pelos outros
Autonomia/Iniciativa:
• Autonomia na realização de tarefas
• Espírito de iniciativa

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Grelhas de registo das atitudes

Domínio cognitivo e domínio das capacidades
• Aquisição e compreensão de conhecimentos tecnológicos
• Aplicação e domínio de técnicas/tecnologias
• Concretização das tarefas propostas:
 Destreza no manuseamento do equipamento
 Organização e método de trabalho
Instrumentos de avaliação
80%

• Projeto final
 Apresentação oral do projeto

40%

• Trabalhos individuais, de pares ou de grupo

15%

• Grelhas de observação do professor

15%

• Grelha de registo dos alunos

5%

• Relatório elaborado pelos alunos

5%
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2.4.9.

Disciplina de Educação Tecnológica
Domínio das atitudes/valores

Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Material necessário;
• Organização do caderno diário/pasta de trabalhos.
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula
• Caderno diário/pasta de trabalhos

Domínio cognitivo e das capacidades
•

Compreensão das diferentes técnicas e tecnologias

•

Desenvolvimento sequencial das ideias na organização do trabalho

•

Aplicação de conhecimentos

•

Domínio de instrumentos, de materiais e de processos/técnicas a situações
concretas

•

Análise e espírito crítico

•

Domínio da língua

80%
Instrumentos de avaliação

• Trabalhos práticos realizados em sala de aula - processo e produto
final

65%

• Fichas de Avaliação / Fichas de Trabalho

15%
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2.4.10. Disciplina de Educação Visual / Expressão Plástica

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Material necessário;
• Organização do caderno diário/pasta de trabalhos.
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula
• Caderno diário/pasta de trabalhos

Domínio cognitivo e das capacidades
•

Compreensão das diferentes formas de expressão

•
•
•
•

Desenvolvimento sequencial das ideias na organização do trabalho
Aplicação de conhecimentos

•

Criatividade

•

Domínio da língua

Domínio de instrumentos, de materiais e de processos/técnicas a situações
concretas
80%
Instrumentos de avaliação

• Trabalhos práticos realizados em sala de aula - processo e produto
final

65%

• Fichas de Avaliação / Fichas de Trabalho

15%
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2.4.11. Disciplina de Educação Física

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Higiene
• Cumprimento das normas de funcionamento
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na concretização das tarefas;
• Iniciativa no desenvolvimento das atividades

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes;
• Material específico da disciplina

Domínio cognitivo e das capacidades
• Atividades Físicas
 Aquisição de conteúdos técnicos e táticos
 Aplicação de conteúdos técnicos e táticos
• Aptidão Física
 Desempenho segundo os parâmetros da Zona Saudável de aptidão
física
• Conhecimentos
 Conhecimento e interpretação de fatores da aptidão física
 Conhecimento de regras das atividades físicas

45%

10%

25%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais
• Fichas de trabalho/ relatórios /trabalhos em pares ou grupo
• Execução do trabalho em sala de aula
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2.4.12. Disciplina de Educação Física (alunos dispensados da componente prática)
* Artigo 15.º da Lei nº51/2012 de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar)
1.
2.
3.

O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por
razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física.
Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a
aula de educação física.
Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente
no espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja
pedagogicamente acompanhado.

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Higiene
• Cumprimento das normas de funcionamento
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na concretização das tarefas;
• Iniciativa no desenvolvimento das atividades

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
Domínio cognitivo e das capacidades
• Intervenção Desportiva
 Realização de tarefas de arbitragem, organização de atividades,
apoio à concretização das tarefas por parte da turma.
• Conhecimentos
 Conhecimento e interpretação de fatores da aptidão física
 Conhecimento de regras das atividades físicas

40%

40%

Instrumentos de avaliação
• Fichas de avaliação /trabalhos escritos individuais
• Fichas de trabalho/ relatórios /trabalhos em pares ou grupo
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2.4.13. Disciplina de Dança

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas;
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros;
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa;

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Material específico da disciplina

Domínio cognitivo e das capacidades
• Execução Coreográfica

25%

• Expressão Corporal

10%

•
•
•
•
•
•

5%
10%
5%
5%
10%
10%

Ocupação de espaço
Criatividade
Ritmo/música
Imagem
Participação
Compreensão e aquisição dos conteúdos lecionados
Instrumentos de avaliação

• Registos de aula /ficha do aluno relativa à execução do trabalho em sala de aula
• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo
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2.4.14. Disciplina de Dança (alunos dispensados da componente prática)
* Artigo 15.º da Lei nº51/2012 de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar)
1.
2.
3.

O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por
razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física.
Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a
aula de educação física.
Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente
no espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja
pedagogicamente acompanhado.
Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas;
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros;
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa;

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
Domínio cognitivo e das capacidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Execução Coreográfica
Expressão Corporal
Ocupação de espaço
Criatividade
Ritmo/música
Imagem
Participação (apoio à concretização das tarefas por parte da turma)
Compreensão e aquisição dos conteúdos leccionados

0%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
40%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha do aluno relativa à participação no trabalho em sala de aula
• Fichas de trabalho/trabalhos em pares ou grupo

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
36

80%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

2.4.15. Disciplina de Educação Musical - 2ºCiclo / Música - 3º Ciclo

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Caderno diário e material

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina e do tratamento das
fontes da informação
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos
Instrumentos de avaliação
• Grelha de registo de avaliação da prática vocal/instrumental
• Grelha de registos de avaliação da identificação de figuras rítmicas e
as notas na pauta
• Grelha de registos de avaliação de identificação das características de
vários tipos de música

80%
60%
10%
10%
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2.4.16. Educação Moral e Religiosa Católica
2.4.16.1.

1º Ciclo
Domínio das atitudes/valores

• Participação

5%

• Responsabilidade

5%

• Comportamento

15%

• Autonomia

5%

30%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material
• Ficha de autoavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição dos conhecimentos e desenvolvimento das competências de cada unidade
letiva
• Aplicação dos conhecimentos e capacidade de relacionamento dos conteúdos
Instrumentos de avaliação
• Fichas de trabalho/Trabalhos individuais/ Trabalhos de pares/
Trabalhos de grupo
• Observação direta/Expressão oral/ Interpretação de
textos/Interpretação dos trabalhos individuais, de pares e de
grupo/Dramatizações/Expressão escrita/Produção de
textos/Organização dos trabalhos individuais, de pares e de
grupo/Criatividade

2.4.16.2.

40%

70%

30%

2º Ciclo / 3º Ciclo
Domínio das atitudes/valores

• Participação

5%

• Responsabilidade

5%
30%

• Comportamento

15%

• Autonomia

5%
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Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossier/caderno diário e material
• Ficha de autoavaliação

Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição dos conhecimentos e desenvolvimento das competências de cada unidade
letiva
• Aplicação dos conhecimentos e capacidade de relacionamento dos conteúdos
Instrumentos de avaliação
• Ficha diagnóstica/ Fichas de trabalho/Trabalhos individuais/
Trabalhos de pares/ Trabalhos de grupo/Ficha de autoavaliação
• Observação direta/Expressão oral/ Interpretação e análise de
textos/Interpretação dos trabalhos individuais, de pares e de
grupo/Debates/Dramatizações/Espírito crítico/Expressão escrita/
Produção de textos/Organização dos trabalhos individuais, de pares
e de grupo/Criatividade

40%

70%

30%

2.4.17. Oferta Complementar 2º e 3º Ciclo
Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais).
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

6%

6%
20%
4%

4%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula /ficha individual do aluno relativos à execução do trabalho e
atitudes
• Dossiê / caderno diário e material
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Domínio cognitivo e das capacidades
Reflexão e opinião acerca dos assuntos/temas tratados
• Colabora nas reflexões sobre a vida da turma e da escola dando
opiniões pertinentes e fundamentadas
•

15%

Revela capacidade crítica e autocrítica

Trabalhos/tarefas individuais/pares ou grupo
• Seleção /organização da informação
•

65%

final)
•

80%

Planificação do trabalho (definir objetivos/Tarefas/fases/ produto
Produto Final: - Conteúdo (Apresentação/Comunicação à turma;
criatividade).
Instrumentos de avaliação

• Trabalhos/tarefas individuais, em pares ou grupos

2.5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF)
Domínios e Indicadores de Aprendizagem/Critérios de Avaliação
A avaliação contempla o domínio cognitivo (50%) e o domínio das atitudes e valores (50%) e é expressa
numa escala de nível de 1 a 5. A avaliação nestes dois domínios tem em consideração aspetos cognitivos e as
capacidades do aluno, assim como o desenvolvimento das atitudes e valores do aluno, ou seja, o seu
desenvolvimento pessoal, social e profissional.
A avaliação tem um caráter essencialmente diagnóstico e formativo tendo em conta o percurso individual
do aluno, a sua progressão e o seu contexto socioeconómico e cultural e visa adequar e diferenciar as
estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno numa perspetiva de plena integração
escolar, social e profissional.
Domínio das atitudes/valores*
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas;
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Realização de tarefas extra-aula;
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros;

10%

50%
15%

15%
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Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa;

10%

Instrumentos de avaliação
• Grelhas de registo do desempenho nas diversas atividades da componente prática de
caráter interno ou de colaboração com outrem;
• Dossier/caderno diário;
• Grelhas de registo de observação direta em aula e em atividades.
* A serem aplicados em conformidade com as características do aluno.

Domínio cognitivo e domínio das capacidades*
• Compreender os assuntos/temas tratados;
• Adquirir os conteúdos essenciais;
• Aplicar conhecimentos adquiridos a novas situações;
• Reproduzir conhecimentos em vários suportes;
• Desenvolver com autonomia tarefas várias.
Instrumentos de Avaliação

50%

Fichas de trabalho formativas, trabalhos individuais, de pares ou de grupo, escritos e/ou
orais; atividades práticas, relatórios, produção de textos de tipologia diversa,
reformulação de trabalhos, situações de interação (debates, exposição, role-plays,
entrevistas, etc.), leitura em voz alta e exercícios de compreensão oral.
Nota: A realização do teste diagnóstico deverá ser facultativa e poderá ser substituída por outras atividades
de diagnóstico.
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2.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM CURRICULO ESPECIFICO INDIVIDUAL

DOMÍNIO
COGNITIVO- 50%
Saber Saber

Adquiriu os
conhecimentos

ALUNO

Adquiriu a maioria
dos conhecimentos

Adquiriu alguns
conhecimentos

Adquiriu poucos
conhecimentos

Não adquiriu os
conhecimentos

ATITUDES / VALORES25%

AUTONOMIA- 25%

Saber Estar

Saber Fazer

É muito responsável; assíduo;
pontual; É muito
interessado/empenhado;
Realiza o que é solicitado;
Cumpre as regras;
Relaciona-se muito bem com
os colegas e professores;
É muito organizado.
Demonstra responsabilidade;
É interessado e empenhado;
Realiza o que é solicitado;
É assíduo e pontual;
Cumpre as regras;
É organizado;
Relaciona-se bem com os
colegas e professores.
Demonstra alguma
responsabilidade; Revela
algum interesse e algum
empenho; Geralmente realiza
o que é solicitado;
Geralmente é assíduo e
pontual;
Geralmente cumpre regras;
Geralmente relaciona-se bem
com os colegas e professores.
É pouco responsável;
Por vezes, recusa realizar o
que é solicitado;
Por vezes, é empenhado;
Por vezes, não cumpre regras;
Por vezes, não se relaciona
adequadamente, com os
colegas e professores.
Não é responsável;
Geralmente recusa realizar o
que é solicitado;
Não é empenhado;
Não cumpre regras;
Não se relaciona
adequadamente, com os
colegas e professores.

Resolve problemas:
Toma decisões
Exprime adequadamente
desejos e necessidades
pessoais
É muito autónomo nas tarefas
É muito autónomo na
utilização de serviços
Resolve alguns problemas,
Toma algumas decisões;
Exprime desejos e
necessidades pessoais;
É autónomo nas tarefas;
É autónomo na utilização de
serviços;

Pede ajuda para resolver
problemas;
Toma algumas decisões;
É pouco autónomo nas tarefas;
É pouco autónomo na
utilização de serviços;

Por vezes, é dependente:
- na resolução de problemas;
- na realização das tarefas;
- na utilização dos serviços;
Por vezes necessita de
supervisão.

É muito dependente:
- na resolução de problemas
- na realização das tarefas
- na utilização dos serviços
Necessita de supervisão
permanente
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AVALIAÇÃO

MUITO BOM
5

BOM
4

SUFICIENTE
3

2

INSUFICIENTE

1
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2.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA)

Domínio das atitudes/valores
• Participação

5%

• Interesse

5%

• Empenho

5%

• Relacionamento interpessoal

5%

• Trabalho em equipa

5%

• Assiduidade

5%

• Pontualidade

5%

• Organização das aprendizagens

5%

40%

Instrumentos de avaliação
• Grelhas de registo das atitudes
• Mapa de Assiduidade

Domínio cognitivo e das capacidades
• Compreensão dos conteúdos abordados

30%

• Aplicação e Mobilização de saberes

30%

Instrumentos de avaliação
• Observação em contexto de aula
• Fichas de trabalho
• Trabalhos individuais, de pares ou de grupo
• Atividade integradora
• Relatórios, debates e atividades diversificadas
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2.8. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
2.8.1. Artes

DOMINIO COGNITIVO 70%

DOMINIO DAS ATITUDES 30%

•

Domínio de técnicas de desenho,
pintura, dobragem, recorte,
colagem.

35% • Participação, empenho e cooperação

15%

•

Produz trabalhos utilizando
diversas formas de expressão

35% • Comportamento

15%

MENÇÃO

Insuficiente

SINTESE DESCRITIVA

INS

•

O aluno não revelou empenho;

•

O aluno não participou/cooperou pouco nas atividades propostas;

•

O comportamento foi não satisfatório/pouco
satisfatório/satisfatório.

Suficiente

Bom

Muito Bom

Suf

B

MB

•

O aluno revelou empenho;

•

Participou e cooperou satisfatoriamente nas atividades propostas;

•

O seu comportamento foi satisfatório/pouco satisfatório.

•

O aluno revelou bastante empenho;

•

Participou e cooperou nas atividades propostas de modo bastante
satisfatório;

•

O seu comportamento foi satisfatório/bom.

•

O aluno revelou excelente empenho;

•

Participou e cooperou nas atividades propostas sempre de modo
ativo;

•

O seu comportamento foi bom/muito bom.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
44

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

2.8.2.

Golfe
Domínio das Atitudes e Valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Assiduidade;
• Conhece e aplica regras de segurança e de preservação dos recursos
materiais;
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da Escola;
• Respeito pelos outros;
• Respeita o Código de Vestuário, quando em representação da Escola em
Encontros / Provas / Torneios.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%

30%
8%

6%

Instrumentos de avaliação/Instrumentos de Registo de Avaliação
• Registo de assiduidade / Grelha de registo da execução das tarefas propostas / atitudes
• Observação direta.
Domínio cognitivo e das capacidades
•
•

Conhece e aplica as “Regras de Etiqueta” do jogo de Golfe;
Conhece e aplica as “Regras de Jogo” de Golfe;

•

Desenvolve competências técnicas relativas a:
o “Adress”
o “Grip”
o “Stance”
o “Posture”
o “Swing”
o “Chipping”
o “Putting”
Instrumentos de avaliação

•

Registos de treinos / Encontros / Provas

•

Observação direta
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2.8.2.1.

Golfe – Perfis do Domínio das Atitudes e Valores

Domínio das Atitudes e Valores

30%

Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Responsabilidade
• Pontualidade;
• Assiduidade;
• Conhece e aplica regras de segurança e de
preservação dos recursos materiais;
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da Escola;
• Respeito pelos outros;
• Respeita o Código de Vestuário, quando
em representação da Escola em
Encontros / Provas / Torneios.
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.
• Revela pouco
•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

(6%)
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2.8.3.

Expressão Físico-Motora

Domínio das Atitudes e Valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Pontualidade;
• Assiduidade;
• Cumpre com o equipamento desportivo definido.

8%

8%

Cumprimento de normas
• Cumprimento das normas de funcionamento; Respeito pelos outros;
• Utilização correta dos recursos materiais;

6%

Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

30%

Instrumentos de avaliação/Instrumentos de Registo de Avaliação
• Observação direta;
• Grelhas de registo de ocorrências.
Domínio cognitivo e das capacidades
Atividades Físicas:
• Aquisição e aplicação de conteúdos técnicos e táticos das várias matérias do
programa.

40%

Conhecimentos:
• Conhecimento de regras das atividades físicas

30%

Instrumentos de avaliação
•
•

Observação direta;
Grelhas de registo do cumprimento das tarefas propostas e da demonstração de
competências em situações práticas.
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2.8.3.1.

Expressão Físico-Motora – Perfis do Domínio das Atitudes e Valores
Domínio das Atitudes e Valores

30%

Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Responsabilidade
• Pontualidade;
• Assiduidade;
• Cumpre com o equipamento desportivo
definido;
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

Cumprimento de normas
• Cumprimento
das
normas
de
funcionamento;
• Utilização correta dos recursos materiais.
• Revela pouco
•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.
• Revela pouco
•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

(8%)

(6%)
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2.8.4. Expressão Musical

Domínio das atitudes/valores
Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
Responsabilidade
• Organização de materiais (trazer e organizar materiais);
• Cumprimento das regras de utilização da sala
Cumprimento de normas
• Cumprimento do regulamento da escola;
• Respeito pelos outros.
Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.

8%

8%
30%
8%

6%

Instrumentos de avaliação
• Registos de aula
Domínio cognitivo e das capacidades
• Aquisição /aplicação de metodologia específica da disciplina
• Utilização de linguagem adequada
• Aquisição e aplicação de conhecimentos

70%

Instrumentos de avaliação
• Prática vocal/instrumental

45%

• Divulgação e apresentação das atividades realizadas

25%
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2.8.4.1.

Expressão Musical – Perfis do Domínio das Atitudes e Valores

Domínio das Atitudes e Valores

30%

Participação/Cooperação:
• Interesse;
• Empenho;
• Intervenções oportunas;
• Espírito de entreajuda;
• Colaboração nas atividades propostas.
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Insuficiente

1

1-49%

Suficiente

2

50-69%

Bom

3

70-89%

Muito Bom

4

90-100%

Responsabilidade
• Pontualidade;
• Assiduidade;
• Cumpre com o equipamento desportivo
definido;
•

Revela pouco

•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

Cumprimento de normas
• Cumprimento
das
normas
de
funcionamento;
• Utilização correta dos recursos materiais.
• Revela pouco
•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

Autonomia/Iniciativa
• Autonomia na realização de tarefas;
• Espírito de iniciativa.
• Revela pouco
•

Revela frequentemente

•

Revela claramente

•

Revela sempre

(8%)

(8%)

(6%)
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3. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

ÁREA DE FORMAÇÃO
PESSOAL E SOCIAL

SUBDOMÍNI
OS

DOMÍNIOS

ÁREAS DE
CONTEÚDO

3.1. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECIFICAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

-------

-------

EDUCAÇÃO
MOTORA

-------

Artes Visuais

Dramatização
EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA
Música

Dança

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

• Manifesta preferências e gostos pessoais.
Identifica e nomeia expressões e sentimentos.
Identifica e aplica hábitos de higiene.
Conhece e cumpre regras básicas de convivência.
Participa em atividades de cooperação com os outros.
Participa nas atividades com interesse.
É autónomo nas tarefas diárias.
Responsabiliza-se por uma tarefa até ao fim.
Resolve problemas sem ajuda.
Identifica posições corporais.
Identifica e nomeia as diferentes partes do corpo.
Domina noções de lateralidade.
Pega corretamente nos objetos (movimento em pinça).
Executa grafismos orientados.
Pinta dentro dos contornos.
Recorta figuras pelo contorno.
Revela estruturação espacial.
Demonstra criatividade.
Utiliza diferentes materiais e técnicas.
Demonstra intencionalidade gráfica.
Apresenta organização espacial.
Representa figura humana com pormenor.
Representa situações reais graficamente.
Revela sentido estético.
Interage com o outro em situações de faz de conta.
Representa emoções e sentimentos.
Representa mímicas.
Distingue e identifica diferentes sons.
Reproduz canções e acompanha o seu ritmo.
Reproduz batimentos rítmicos.
Identifica e nomeia instrumentos musicais.
Revela capacidade para reconhecer diferentes formas e
estilos musicais.
Revela sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e
com os outros.
Expressa através da dança sentimentos e emoções em
diferentes situações.
Aprecia diferentes manifestações coreográficas, usando
linguagem específica e adequada.
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ÁREA DO CONHECIMENTO DO
MUNDO

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
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LINGUAGEM
ORAL E
ABORDAGEM
À ESCRITA

-------

MATEMÁTICA

-------

-------

-------

Demonstra interesse pela leitura de histórias.
É capaz de interpretar e /ou recontar uma história.
Identifica e nomeia as personagens/ações principais da história.
Ordena uma sequência temporal.
Observa e descreve imagens.
Utiliza vocabulário específico de um tema.
É fluente na utilização do seu vocabulário.
Associa sons de palavras que rimam.
Compreende e realiza a divisão silábica.
Segue orientação da leitura e da escrita.
Identifica o seu nome escrito.
Escreve o seu nome.
Conhece as vogais.
Interpreta diferentes códigos.
Copia códigos escritos.
Identifica e nomeia cores.
Identifica e nomeia noções de lateralidade: direita/esquerda.
Identifica e nomeia formas geométricas.
Identifica e representa elementos por ordem
decrescente/ordem crescente.
Completa simetrias.
Completa sequências
Reproduz padrões.
Executa percursos.
Identifica partes de um todo.
Recolhe, organiza e interpreta dados.
Compreende e completa uma tabela de dupla entrada.
Identifica e nomeia qualidades: forma, cor, tamanho e
quantidade.
Efetua contagens.
Associa o algarismo à quantidade.
Forma conjuntos.
Identifica e nomeia as diferentes partes do corpo humano.
Identifica a sua identidade: nome, idade e género.
Reconhece e carateriza os elementos da família.
Identifica os graus de parentesco.
Reconhece diferentes etapas do crescimento humano.
Reconhece unidades básicas do tempo diário, semanal e anual.
Compreende e identifica as características das diferentes
espécies de seres vivos: animais e plantas.
Demonstra curiosidade e espírito crítico acerca do que o rodeia.
Revela interesse pela realização de diferentes experiências.
Demonstra cuidados com o seu corpo e segurança.
Manifesta comportamentos de preocupação com a conservação
da natureza e o respeito pelo meio ambiente.
Desenvolve uma atitude crítica perante as tecnologias que
conhece e utiliza.
Revela capacidade na utilização do computador.

Observações: O perfil de aprendizagem tem como referencial as competências a atingir no final do préescolar, o que implica, na avaliação realizada, a sua justa adaptação consoante a faixa etária do aluno.
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3.2. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 1º CICLO

DISCIPLI
NA

3.2.1.

Perfil do 1º Ano

DOMÍNIOS

PORTUGUÊS

Oralidade

Leitura e Escrita

Educação
Literária
Gramática

MATEMÁTICA

Números e
Operações

Geometria e
Medida

ESTUDO DO MEIO

Organização e
Tratamento de
dados
Localização no
espaço e no
tempo:
À Descoberta de
Si Mesmo/
À Descoberta dos
Outros e das
Instituições/
À Descoberta das
Inter-relações
entre Espaços

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Respeita regras da interação discursiva.
Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimentos.
Produz discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o
interlocutor.
Conhece o alfabeto e os grafemas.
Lê em voz alta palavras e pseudo-palavras.
Lê textos diversos.
Organiza a informação de um texto lido.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Transcreve e escreve textos.
Ouve ler e lê textos literários.
Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.
Diz e conta, em termos pessoais e criativos.
Descobre regularidades no funcionamento da língua.
Compreende formas de organização do léxico.
Números naturais
Sistema de numeração decimal
Descodifica o sistema de numeração decimal.
Adição e subtração
Adiciona números naturais.
Subtrai números naturais.
Resolve problemas simples.
Localização e orientação no espaço
Situa-se e situa objetos no espaço.
Figuras geométricas
Reconhece e representa formas geométricas.
Medida
Mede distâncias e comprimentos.
Conta dinheiro.
Representação de conjuntos
Representa conjuntos e elementos.
Representação de dados
Recolhe e representa conjuntos de dados.
Localiza, em relação a um ponto de referência, elementos naturais e
humanos do meio local, utilizando diferentes processos de orientação.
Utiliza diferentes unidades/convenções temporais e situa no tempo
rotinas, datas, eventos e personagens da História e das comunidades
atuais.
Identifica mudanças e permanências ao longo do tempo pessoal, local e
nacional, reconhecendo diferentes ritmos (mudança gradual ou de
rutura) e direções (progresso, ciclo, permanência, simultaneidade).
Descreve e compara elementos físicos e humanos de lugares e regiões,
utilizando vocabulário adequado.
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ESTUDO DO MEIO

DISCIPLI
NA
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DOMÍNIOS

Conhecimento do
Meio Natural e
social:
À Descoberta do
Ambiente
Natural
À Descoberta dos
Materiais e
Objetos

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - MUSICAL

Jogos de
Exploração

Experimentação,
desenvolvimento
e criação musical

Expressões
Artísticas Musical

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Reconhece e respeita identidades sociais e culturais à luz do passado próximo
e longínquo, tendo em conta o contributo dos diversos patrimónios e culturas
para a vida social, presente e futura.
Utiliza adequadamente diversas formas de comunicação e expressão
relacionadas com o meio natural e social, no presente e no passado.
Sistematiza as modificações ocorridas no seu corpo, explicando as funções
principais de órgãos constituintes, bem como as funções vitais de sistemas
humanos, e relaciona características fisionómicas de membros da mesma
família.
Identifica e verifica propriedades de diferentes materiais, condições em que se
manifestam e formas de alteração do seu estado físico, e manipula pequenos
dispositivos para fins específicos.
Carateriza modificações que ocorrem nos seres vivos e relaciona-as com
manifestações de vida.
Reconhece a existência de relações entre lugares e regiões (áreas de
produção/de consumo; áreas de habitação/de trabalho; áreas de
residência/de férias; áreas de fornecimento de matérias-primas/de
transformação), expondo elementos que evidenciem a existência das
mesmas.
Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação
Interpretação e comunicação
O aluno canta sozinho e em grupo, com intencionalidade expressiva, canções
de diferentes formas, géneros e estilos.
Desenvolvimento da Criatividade
Criação e Experimentação
O aluno utiliza diferentes fontes sonoras para explorar elementos básicos da
música.
Apropriação da Linguagem Elementar da Música
Perceção Sonora e Musical
Compreensão das Artes no Contexto
O aluno reconhece a diversidade do panorama musical de tradição oral.
Dança - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação
O aluno utiliza o corpo de acordo com os modelos técnicos estipulados.
Partilha – Interação
O aluno reconhece os efeitos e o valor do desempenho artístico e interage com
os colegas e professor sobre as experiências de dança.
Interpretação e Comunicação
Dança - Desenvolvimento da Criatividade
Criação - Experimentação
O aluno interpreta a escrita simbólica com batimentos de mãos e de pés.
Relação - Interação
O aluno constrói frases e sequências de movimento a partir de modelos
apresentados pelo professor.
Dança - Apropriação da Linguagem Elementar da Dança
Conhecimento e Vivência da Dança
Dança - Compreensão das Artes no Contexto
Apreciação – Fruição
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OFERTA
COMPLEMENTA
R

APOIO AO
ESTUDO

EXPRESSÕES FÍSICOMOTORA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - PLÁSTICA

DISCIPLIN
A
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DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Descoberta e
Organização de
Volumes
(Modelagem/
Escultura/
Construções)

Compreensão das Artes no Contexto
Comunicação Visual e Elementos da Forma
O aluno refere, em diferentes modos expressivos de representação da
figura humana, as características dos corpos representados, destacando
alguns dos seus atributos (alto/baixo; gordo/magro; claro/escuro;
contorno fino/contorno grosso).

Descoberta e
Organização
Progressiva de
Superfícies
(Desenho e
Pintura)

O aluno identifica as cores primárias, através do círculo cromático, de jogos e
de experiências com a mistura de cores, e reconhece que a partir destas se
podem formar outras cores (secundárias).
O aluno identifica os vários tipos de linhas (abertas, fechadas, verticais,
horizontais, curvas, retas, ziguezague) na natureza, nos objetos do
quotidiano, nas diferentes manifestações artísticas (arquitetura, design,
obra de arte, entre outras).
O aluno nomeia as diferentes texturas (rugosa, macia, mole, áspera, dura,
brilhante…) na natureza e em diferentes narrativas visuais.

Exploração de
Técnicas
Diversas de
Expressão
Perícia e
Manipulação
Deslocamentos e
Equilíbrios
Jogos
Atividades
Rítmicas
Expressivas
(Dança)
Percursos na
Natureza

-------

-------

O aluno integra, nas suas produções plásticas, várias técnicas de
expressão (pintura, desenho, colagem, técnica mista).
O aluno seleciona materiais ajustados às suas representações plásticas.

O aluno cumpre as habilidades apresentadas para o subdomínio
GINÁSTICA.
O aluno cumpre as habilidades apresentadas para o subdomínio JOGOS.
O aluno cumpre as habilidades de UM subdomínio de entre os seguintes:
PATINAGEM; ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS; PERCURSOS NA
NATUREZA; NATAÇÃO.

Organiza os instrumentos de trabalho e o local de estudo.
Identifica fatores perturbadores do estudo.
Aprende a eliminar fatores prejudiciais ao estudo.
Desenvolve as capacidades de cooperação, solidariedade e respeito pelos
outros.
Respeita normas e critérios de atuação.
Exprime dúvidas e dificuldades.
Desenvolve a capacidade de comunicação.
Utiliza o computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em
segurança.
Sabe exercer os seus direitos/deveres como cidadão.
Sabe ser um elemento do grupo.
É capaz de assumir responsabilidades.
Sabe agir adequadamente face a diferentes situações.
Adquire o gosto pelas novas tecnologias da informação e comunicação,
reforçando a sua transversalidade.
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DISCIPLI
NA

3.2.2. Perfil do 2º Ano
DOMÍNIOS

Oralidade

PORTUGUÊS

Leitura e Escrita

Educação
Literária

MATEMÁTICA

Gramática

Números e
Operações

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Respeita regras da interação discursiva.
Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimentos.
Produz um discurso oral com correção.
Conhece o alfabeto e os grafemas.
Lê textos diversos.
Apropria‐se de novos vocábulos.
Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e compreende‐o.
Monitoriza a compreensão.
Elabora e aprofunda conhecimentos.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Transcreve e escreve textos.
Planifica a escrita de textos.
Redige corretamente.
Ouve ler e lê textos literários.
Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.
Explicita regularidades no funcionamento da língua.
Identifica nomes.
Identifica o determinante artigo (definido e indefinido).
Identifica verbos e
Identifica adjetivos.
Compreende formas de organização do léxico.
Verifica que há palavras que têm significado semelhante e outras que têm
significado oposto.
Situa-se e situa objetos no espaço.
Utiliza corretamente os termos «volta inteira», «meia volta», «quarto de
volta», «virar à direita» e «virar à esquerda» do ponto de vista de um
observador e relaciona-os com pares de direções.
Identifica numa grelha quadriculada pontos equidistantes de um dado
ponto.
Identifica uma semirreta.
Distingue linhas poligonais de linhas não poligonais e polígonos de figuras
planas não poligonais.
Identifica em desenhos as pares interna e externa de linhas planas fechadas
e utiliza o termo «fronteira».
Identifica e representa triângulos isósceles, equiláteros e escalenos.
Identifica e representa quadriláteros e reconhece os losangos e retângulos.
Identifica e representa pentágonos e hexágonos.
Identifica pirâmides e cones, distingue poliedros de outros sólidos e utiliza
corretamente os termos «vértice», «aresta» e «face».
Identifica figuras geométricas e efetua composições.
Completa figuras planas de modo que fiquem simétricas relativamente a
um eixo.
Mede distâncias e comprimentos
Identifica o metro como unidade de comprimento padrão, o decímetro, o
centímetro e o milímetro respetivamente como a décima, a centésima e a
milésima parte do metro. Efetua medições utilizando estas unidades.
Identifica o perímetro de um polígono.
Mede áreas de figuras.
Mede volumes de construções.
Mede capacidades, fixado um recipiente como unidade de volume.
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DISCIPLINA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

DOMÍNIOS

MATEMÁTICA

Geometria e
Medida

Organização e
Tratamento de
dados

ESTUDO DO MEIO

À Descoberta de
Si Mesmo

À Descoberta dos
Outros e das
Instituições
À Descoberta das
Inter-relações
entre Espaços

À Descoberta do
Ambiente
Natural

À Descoberta dos
Materiais e
Objetos

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Utiliza unidades de massa.
Efetua medições do tempo.
Reconhece a hora como unidade de medida de tempo.
Lê e escreve a medida de tempo apresentada num relógio de ponteiros, em
horas, meias horas e quartos de hora.
Lê e interpreta calendários e horários.
Lê e escreve quantias de dinheiro em euros e cêntimos.
Efetua contagens de quantias de dinheiro.
Resolve problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de
diferentes grandezas.
Opera com conjuntos.
Determina a reunião e a interseção de dois conjuntos.
Constrói, interpreta e organiza diagramas de Venn e de Carroll.
Lê tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas.
Representa dados através de gráficos de pontos e de pictogramas.
Interpreta representações de conjuntos de dados.
Constrói e interpreta gráficos de barras.
Reconhece unidades de tempo: o mês e o ano.
Identifica o ano comum e o ano bissexto.
Localiza, em mapas, locais significativos de acordo com as suas vivências.
Localiza no corpo, os órgãos dos sentidos.
Reconhece modificações do seu corpo.
Conhece e aplica normas de higiene.
Identifica alguns cuidados a ter com a visão e a audição.
Reconhece a importância da vacinação para a saúde.
Conhece e aplica normas de prevenção rodoviária.
Conhece e aplica regras de segurança na praia, nos rios, nas piscinas.
Conhece e aplica algumas regras de convivência social.
Respeita os interesses individuais e coletivos.
Conhece e aplica formas de harmonização de conflitos: diálogo, consenso,
votação.
Descreve os seus itinerários diários.
Traça o itinerário na planta do bairro ou da localidade.
Conhece tipos de transportes.
Reconhece tipos de comunicação pessoal / social.
Identifica plantas espontâneas e cultivadas.
Reconhece diferentes ambientes onde vivem as plantas.
Conhece partes constitutivas das plantas mais comuns.
Identifica animais selvagens e domésticos.
Reconhece diferentes ambientes onde vivem os animais;
Reconhece características externas de alguns animais.
Reconhece alguns estados do tempo.
Reconhece a existência do ar e que o ar tem peso.
Compara e agrupa materiais segundo as suas propriedades.
Conhece e aplica alguns cuidados na sua utilização.
Identifica a sua origem.
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EXPRESS
ÕES
FÍSICOMOTORA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - PLÁSTICA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS MUSICAL

DISCIPLI
NA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

DOMÍNIOS

Jogos de
Exploração

Experimentação
desenvolvimento
e criação musical
Descoberta e
Organização de
Volumes
(Modelagem/Esc
ultura/
Construções)

Descoberta e
Organização
Progressiva de
Superfícies
(Desenho e
Pintura)

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Diz / Entoa rimas e lengalengas.
Canta canções.
Experimenta sons vocais.
Experimenta percussão corporal, batimentos, palmas,….
Acompanha canções com gestos e percussão corporal.
Faz variações de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco).
Participa em coreografias elementares.
Utiliza instrumentos musicais.
Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo.
Reproduz sons/melodias com a voz ou com instrumentos.
Adapta textos para melodias.
Participa em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis.
Inventa/utiliza gestos, sinais e palavras para expressar e comunicar.
Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes materiais.
Modela usando apenas as mãos.
Faz e desmancha construções.
Liga/cola elementos para uma construção.
Ata/agrafa/prega elementos para uma construção.
Inventa novos objetos utilizando materiais ou objetos recuperados.
Constrói: brinquedos, jogos, máscaras, adereços, fantoches.
Desenha em diferentes suportes.
Ilustra de forma pessoal
Cria frisos de cores preenchendo quadrículas
Contorna objetos, formas, pessoas
Pinta livremente em diferentes suportes / superfícies.
Explora as diferentes possibilidades técnicas.
Faz jogos de simetria.
Faz pintura soprada / lavada.
Pinta cenários, adereços, construções…

Exploração de
Técnicas
Diversas de
Expressão
(Recorte,
Colagem,
Dobragem e
Cartazes)

Explora as possibilidades de diferentes materiais.
Faz composições colando diferentes materiais.
Faz dobragens.
Faz diferentes estampagens.
Imprime com carimbos.
Faz composições (cartazes) com fim comunicativo.

Perícia e
Manipulação

Lança / rola / pontapeia / dá toques de sustentação / passa / recebe /
dribla / conduz uma bola.
Toques de sustentação e cabecear um “balão”.
Rola / lança / passa o arco.
Salta à corda.
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OFERTA
COMPLEMENTAR

APOIO AO ESTUDO

EXPRESSÕES
FÍSICO-MOTORA

DISCIPLI
NA

Deslocamentos e
Equilíbrios

DOMÍNIOS

Jogos
Atividades Rítmicas
Expressivas (Dança)
Percursos na
Natureza

-------

-------

Sobe para um plano superior / desloca-se em suspensão / balança-se /
desliza mantendo o equilíbrio.
Transpõe obstáculos sucessivos.
Sobe e desce pela tração dos braços.
Realiza diferentes saltos.
Faz cambalhotas.
Sobe e descer o espaldar / cordas suspensas.
Salta em comprimento e em altura.

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras.
Desloca-se em toda a área (fazendo diferentes combinações em todas as
direções e sentidos definidos pela orientação corporal).
Realiza saltos.
Utiliza combinações pessoais de movimentos.
Realiza diferentes percursos.
Consolida/reforça as aprendizagens efetuadas nas áreas curriculares.
Exercita as suas competências no domínio das linguagens básicas.
Desenvolve métodos e hábitos de estudo autónomo e responsável.
Aprende a planifica o estudo e o trabalho.
Organiza os instrumentos de trabalho e o local de estudo.
Desenvolve o gosto pelo trabalho e pelo estudo.
Concretiza motivações e interesses em atividades diversas.
Desenvolve as capacidades de cooperação, solidariedade e respeito
pelos outros.
Desenvolve a iniciativa e a persistência.
Aumenta a autoestima e a autoconfiança.
Melhora a atenção e a concentração.
Desenvolve as capacidades de memorização e raciocínio.
Utiliza o computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em
segurança.
Sabe exercer os seus direitos/deveres como cidadão.
Sabe ser um elemento do grupo.
É capaz de assumir responsabilidades.
Sabe agir adequadamente face a diferentes situações.
Adquire o gosto pelas novas tecnologias da informação e comunicação,
reforçando a sua transversalidade.
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PORTUGUÊS

DISCI
PLINA

3.2.3. Perfil do 3º Ano

DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Oralidade

Produz um discurso oral com correção.
Reconta, conta e descreve.
Lê em voz alta palavras e textos diversos.
Organiza os conhecimentos do texto - refere, em poucas palavras, o
essencial do texto.
Monitoriza a compreensão - sublinha as palavras desconhecidas, infere o
significado a partir de dados contextuais e confirma‐o no dicionário.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Planifica a escrita de textos.
Redige corretamente: textos narrativos; expositivos/informativos;
dialogais; diversos.
Lê e ouve ler textos literários.
Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.
Reconta textos lidos.
Conhece propriedades das palavras.
Analisa e estrutura unidades sintáticas (tipos e formas de frases; marcas
do discurso direto; expandir e reduzir frases).
Compreende processos de formação de organização do léxico (sufixos e
prefixos; palavras da mesma família; sinónimos e antónimos).
Conhece os numerais ordinais até ao «centésimo».
Conta até um milhão (efetua contagens progressivas e regressivas).
Representa, compara e decompõe qualquer número natural até 1.000.000
e efetua a leitura por classes e ordens.
Adiciona e subtrai números naturais até ao 1.000.000, utilizando o
algoritmo.
Resolve problemas envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar,
completar e comparar.
Reconhece que o produto de um número por 10, 100 e 1000, se obtém
acrescentando o correspondente número de zeros.
Efetua mentalmente multiplicações, tirando partido das tabuadas.
Multiplica fluentemente, utilizando o algoritmo.
Reconhece os múltiplos de 2, 5 e 10.
Resolve problemas envolvendo situações multiplicativas.
Efetua divisões inteiras, utilizando o algoritmo.
Resolve problemas envolvendo situações de partilha.
Utiliza corretamente os numerais fracionários.
Reconhece que frações com diferentes numeradores e denominadores
podem representar «frações equivalentes».
Ordena números racionais positivos utilizando a reta numérica.
Ordena frações com o mesmo denominador/numerador.
Identifica que a soma de qualquer número com zero é igual ao próprio
número.
Reconhece que a soma e a diferença de frações de iguais denominadores
podem ser obtidas adicionando e subtraindo os numeradores.
Decompõe uma fração superior a 1 na soma de um número natural e de
uma fração própria utilizando a divisão inteira do numerador pelo
denominador.

Leitura e Escrita

Educação
Literária

MATEMÁTICA

Gramática

Números e
Operações
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DISCIPLINA

DOMÍNIOS

MATEMÁTICA

Números e
Operações

Geometria
e Medida

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Identifica as frações decimais como as frações com denominadores
iguais a 10, 100 e 1000.
Adiciona e subtrai números representados na forma de dízima
utilizando os algoritmos.
Resolve problemas envolvendo números racionais representados de
diversas formas e as operações de adição e de subtração.
Identifica, reconhece e representa segmentos de reta perpendiculares
e paralelos.
Reconhece, numa grelha quadriculada na qual cada fila “horizontal”
(«linha») e cada fila “vertical” («coluna») está identificada por um
símbolo, que qualquer quadrícula pode ser localizada através de um
par de coordenadas.
Identifica quadrículas de uma grelha quadriculada através das
respetivas coordenadas.
Identifica uma «circunferência» e representa-a utilizando um
compasso.
Utiliza corretamente os termos «centro», «raio» e «diâmetro».
Identifica um «círculo».
Identifica uma «esfera».
Relaciona as diferentes unidades de medida de comprimento do
sistema métrico.
Mede distâncias e comprimentos e efetua conversões.
Reconhece que figuras com a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
Reconhece, que a medida da área de um retângulo é dada pelo
produto das medidas de dois lados concorrentes.
Reconhece o metro quadrado como a área de um quadrado com um
metro de lado.
Relaciona as diferentes unidades de massa do sistema métrico.
Realiza pesagens utilizando as unidades do sistema métrico e efetua
conversões.
Relaciona as diferentes unidades de capacidade do sistema métrico.
Mede capacidades utilizando as unidades do sistema métrico e efetua
conversões.
Sabe que o minuto é a sexagésima parte da hora e que o segundo é a
sexagésima parte do minuto.
Lê e escreve a medida do tempo apresentada num relógio de
ponteiros em horas e minutos.
Efetua conversões de medidas de tempo expressas em horas, minutos
e segundos.
Adiciona e subtrai medidas de tempo expressas em horas, minutos e
segundos.
Adiciona e subtrai quantias de dinheiro.
Resolve problemas envolvendo medidas de diferentes grandezas.
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DISCIPLINA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

DOMÍNIOS

Organização e
Tratamento de
dados

À Descoberta de
Si Mesmo

ESTUDO DO MEIO

À Descoberta dos
Outros e das
Instituições

À Descoberta das
Inter-relações
entre Espaços

À Descoberta do
Ambiente
Natural

À Descoberta dos
Materiais e
Objetos

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Representa conjuntos de dados expressos na forma de números inteiros
não negativos em diagramas.
Identifica a «frequência absoluta» de uma categoria/classe.
Identifica a «moda» de um conjunto de dados qualitativos/quantitativos
relacionando-a com a frequência absoluta.
Identifica o «máximo» e o «mínimo» de um conjunto de dados numéricos
respetivamente como o maior e o menor valor desses dados e a
«amplitude» como a diferença entre o máximo e o mínimo.
Resolve problemas envolvendo a análise e organização de dados
Distingue freguesia/concelho/distrito/país.
Conhece as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, excretora,
reprodutora/sexual).
Conhece e localiza alguns órgãos dos aparelhos do corpo humano.
Reconhece sensações, estados psíquicos, sentimentos e suas
manifestações.
Reconhece a importância do ar puro e do sol para a saúde.
Identifica perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.
Conhece regras de primeiros socorros.
Estabelece relações de parentesco.
Reconhece datas e factos significativos da história da família.
Conhece unidades de tempo: a década e o século.
Conhece vestígios do passado local.
Reconhece a importância do património histórico local, símbolos locais e
nacionais.
Conhece aspetos da cultura das minorias.
Descreve itinerários e traça-os em plantas ou mapas.
Conhece os pontos cardeais e identifica processos de orientação (sol,
bússola…).
Reconhece funções de diferentes espaços e localiza-os numa planta.
Reconhece a deslocação dos seres vivos.
Identifica diferentes locais de comércio e suas funções.
Investiga/conhece a evolução dos transportes e dos meios de comunicação.
Compara e classifica plantas segundo alguns critérios.
Reconhece a utilidade das plantas.
Realiza experiências e observa formas de reprodução das plantas. Compara
e classifica animais segundo as suas caraterísticas externas e modo de vida.
Identifica fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas e dos
animais.
Identifica amostras de diferentes tipos de solo e classifica-os de acordo com
as suas caraterísticas.
Reconhece a utilidade de algumas rochas.
Distingue formas de relevo e meios aquáticos existentes na região e
localiza-os em mapas.
Reconhece o Sol como fonte de luz e calor e verifica as suas posições ao
longo do dia.
Distingue estrelas de planetas (sistema solar).
Realiza experiências com a luz (comportamento da luz perante os objetos).
Realiza experiências com ímanes (atração ou repulsão).
Realiza experiências de mecânica (alavancas, balanças, roldanas,
elásticos…)
Manuseia, conhece e aplica alguns cuidados na utilização de objetos em
situações concretas.
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EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - PLÁSTICA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - MUSICAL

DISCIPLINA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

DOMÍNIOS

Jogos de Exploração

Experimentação
desenvolvimento e
criação musical

Descoberta e
Organização de
Volumes
(Modelagem/Escultura/
Construções)
Descoberta e
Organização
Progressiva de
Superfícies (Desenho e
Pintura)

Exploração de Técnicas
Diversas de Expressão
(Recorte, Colagem,
Dobragem e Cartazes)

Ginástica

Jogos

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Diz/entoa rimas e lengalengas.
Canta canções e acompanha-as com gestos e percussão corporal.
Experimenta sons vocais, percussão corporal, batimentos, palmas,…
Movimenta-se livremente a partir de: sons vocais/instrumentais;
melodias e canções.
Faz variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade
(forte, fraco).
Participa em coreografias elementares.
Experimenta as potencialidades sonoras de materiais e objetos.
Identifica ambientes/texturas sonoras: do meio próximo; da
natureza.
Reproduz sons/melodias com a voz ou com instrumentos.
Utiliza diferentes maneiras de produzir sons.
Participa em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis, regionais e
popularizadas.
Inventa/utiliza gestos, sinais e palavras para expressar/comunicar.
Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes
materiais.
Modela usando as mãos e utensílios.
Liga/cola elementos para uma construção.
Inventa novos objetos utilizando materiais ou objetos recuperados.
Constrói adereços.
Desenha e pinta livremente em diferentes suportes/superfícies.
Ilustra de forma pessoal.
Contorna objetos, formas, pessoas.
Utiliza livremente a régua, o esquadro e o compasso.
Faz experiências de mistura de cores.
Faz jogos de simetria.
Pinta cenários e adereços, utilizando materiais diversos.
Faz composições colando diferentes materiais.
Faz dobragens.
Faz diferentes estampagens.
Imprime com carimbos.
Faz composições (cartazes) com fim comunicativo, recortando e
colando elementos; desenhando e escrevendo; imprimindo e
estampando.
Em percursos que integram várias habilidades: salta ao eixo; combina
posições de equilíbrio estático; lança e recebe o arco.
Em percursos diversificados, realiza as seguintes habilidades: salto
de coelho; salto de eixo; salta à corda em corrida e no local; lança e
recebe o arco com as duas mãos; rola a bola sobre diferentes
superfícies do corpo.
Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras e cooperando com os
companheiros.
Em situação de exercício de Futebol - contra um guarda-redes:
conduz, passa, recebe a bola, progredindo para a baliza e remata.
Salta em comprimento; lança a bola; em corrida de estafetas, entrega
e recebe o testemunho.
Faz lançamentos e batimentos com bolas.
Com uma raqueta e uma bola, devolve a bola ao companheiro.
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OFERTA COMPLEMENTAR

APOIO AO
ESTUDO

EXPRESSÕE
S FÍSICO-M.

DISCIPLINA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

DOMÍNIOS

Atividades Rítmicas
Expressivas (Dança)
Percursos na
Natureza

-------

-------

Compreensão Oral
Leitura

INGLÊS

Interação Oral

Produção Oral
Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Realiza saltos de pequena amplitude.
Utiliza combinações pessoais de movimentos.
Realiza equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos.
Realiza diferentes percursos.
Reflete sobre a organização do seu local de trabalho.
Desenvolve hábitos e métodos de trabalho.
Aprende a elaborar resumos/esquemas das temáticas estudadas nas
diferentes áreas para reforço e consolidação dos estudos.
Aprende a consultar dicionário, enciclopédias, prontuários, etc.
Realiza fichas/exercícios de aplicação e treino dos conteúdos
desenvolvidos nas aulas.
Algoritmos:
Utiliza um conjunto de instruções concretas, com uma determinada
sequência que permitem alcançar um objetivo.
Reconhece que os computadores precisam de instruções mais concretas
que culminarão numa mudança no resultado do programa pretendido.
Programação:
Lê e interpreta programas já existentes, compreendendo o
funcionamento dos comandos envolvidos.
Verbaliza o processo (etapas) da criação do projeto/produto final.
Cria diferentes programas que envolvam a diversidade e criatividade.
Segurança:
Compreende que deve manter a sua informação pessoal privada.
Compreende a necessidade de registar os créditos do material utilizado
que não seja da sua autoria.
Partilha:
Compreende a importância de apresentar e partilhar os
projetos/produtos finais desenvolvidos.
Compreende sons, entoações e ritmos da língua.
Compreende palavras e expressões simples.
Lê e compreende frases e textos muito simples.
Expressa-se de forma adequada em contextos simples.
Interage com o professor e com os pares em situações muito simples e
previamente preparadas.
Produz sons, entoações e ritmos da língua.
Exprime-se, com vocabulário limitado, em situações previamente
preparadas.
Utiliza palavras conhecidas.
Produz um texto muito simples com vocabulário limitado.
Conhece-se a si e ao outro.
Desenvolve o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro.
Conhece vocabulário simples do dia-a-dia e com base nos temas
apresentados.
Compreende algumas estruturas elementares do funcionamento da
língua.
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DISCIPLINA

3.2.4. Perfil do 4º Ano

DOMÍNIOS

PORTUGUÊS

Oralidade

Leitura e Escrita

Educação
Literária

Gramática

MATEMÁTICA

Números e
Operações

Geometria e
Medida

Organização e
Tratamento de
dados

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Escuta para aprender e construir conhecimentos.
Distingue informação essencial e informação implícita.
Produz discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o
interlocutor.
Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e
papéis específicos.
Lê em voz alta palavras e textos.
Lê textos diversos.
Apropria‐se de novos vocábulos.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da pontuação.
Planifica a escrita de textos.
Redige corretamente.
Escreve textos diversos.
Lê e ouve ler textos literários.
Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.
Lê para apreciar textos literários.
Diz e escreve, em termos pessoais e criativos.
Conhece propriedades das palavras e explicita aspetos fundamentais da
sua morfologia e do seu comportamento sintático.
Reconhece classes de palavras.
Compreende processos de formação e de organização do léxico.
Analisa e estrutura unidades sintáticas.
Faz contagens superiores a um milhão.
Efetua divisões inteiras.
Resolve problemas de vários passos envolvendo números naturais e as
quatro operações.
Simplifica frações.
Multiplica e divide números racionais não negativos.
Representa números racionais por dízimas.
Situa-se e situa objetos no espaço.
Identifica e compara ângulos.
Reconhece propriedades geométricas.
Mede comprimentos e áreas.
Mede volumes e capacidades.
Resolve problemas.
Utiliza frequências relativas e percentagens.
Resolve problemas
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DOMÍNIOS

À Descoberta de
Si Mesmo

ESTUDO DO MEIO

À Descoberta dos
Outros e das
Instituições
À Descoberta das
Inter-relações
entre Espaços

À Descoberta do
Ambiente
Natural

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS MUSICAL

À Descoberta dos
Materiais e
Objetos

Jogos de
Exploração

Experimentação
desenvolvimento
e criação musical

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Reconhece a existência dos ossos e dos músculos e as suas funções, no
corpo humano.
Identifica a função de proteção da pele.
Conhece algumas regras de primeiros socorros.
Conhece e aplica regras de prevenção de incêndios e de segurança
antissísmica.
Conhece unidades de tempo.
Conhece personagens e factos da história nacional.
Conhece os factos históricos que se relacionam com feriados nacionais e o
seu significado.
Reconhece aglomerados populacionais (aldeia, vila e cidade).
Localiza no mapa a capital de Portugal e algumas capitais de distrito.
Localiza Portugal no mapa, no planisfério e no globo.
Reconhece a fronteira terrestre com a Espanha.
Identifica as maiores elevações de Portugal e os maiores rios de Portugal e
localiza-os no mapa.
Observa os efeitos da temperatura sobre a água (ebulição, evaporação,
solidificação, fusão e condensação).
Reconhece e observa fenómenos de condensação (nuvens, nevoeiro,
orvalho), solidificação (neve, granizo, geada) e precipitação (chuva, neve,
granizo).
Observa direta ou indiretamente alguns aspetos da costa portuguesa.
Localiza no planisfério e no globo os continentes e oceanos.
Realiza experiências com materiais e objetos de uso corrente.
Realiza experiências com a água.
Realiza experiências com o ar.
Realiza experiências com a eletricidade e o som.
Manuseia objetos em situações concretas.
Diz rimas e lengalengas.
Canta canções.
Reproduz pequenas melodias.
Experimenta percussão corporal, batimentos, palmas.
Experimenta as potencialidades sonoras de materiais e objetos.
Utiliza instrumentos musicais.
Identifica sons isolados: do meio próximo, da natureza.
Utiliza diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, percussão
corporal, com objetos, com instrumentos musicais.
Participa em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis.
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DOMÍNIOS

EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORA

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - PLÁSTICA

Descoberta e
Organização de
Volumes
(Modelagem/Esc
ultura/
Construções)

Descoberta e
Organização
Progressiva de
Superfícies
(Desenho e
Pintura)

Exploração de
Técnicas
Diversas de
Expressão
(Recorte,
Colagem,
Dobragem,
Tecelagem,
Costura e
Costura,
Cartazes)

Ginástica

Jogos
Atividades
Rítmicas
Expressivas
(Dança)
Percursos na
Natureza

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Modela usando as mãos e usando utensílios.
Liga/cola elementos para uma construção.
Ata/agrafa elementos para uma construção.
Inventa novos objetos utilizando materiais ou objetos recuperados.
Constrói: brinquedos, jogos e máscaras.
Desenha no quadro da sala.
Explora as possibilidades técnicas de: dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de
grafite, carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis.
Ilustra de forma pessoal.
Contorna objetos, formas, pessoas.
Utiliza livremente a régua, o esquadro e o compasso.
Explora as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis,
rolos, com pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água…
Faz experiências de mistura de cores.
Pinta cenários, adereços, construções.
Explora as possibilidades de diferentes materiais: elementos naturais, lãs,
cortiça, tecidos, objetos recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações…
rasgando, desfiando, recortando, amassando, dobrando… procurando
formas, cores, texturas, espessuras…
Faz composições colando: diferentes materiais cortados, diferentes
materiais recortados.
Faz dobragens.
Faz composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a
imagem e a palavra).
Salta ao eixo por cima de um companheiro.
Combina posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e
para a frente, e «meias-voltas».
Lança e recebe o arco.
Salta à corda em corrida e no local.
Salta à corda, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem
lhe tocar.
Rola a bola sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu
movimento pelo ajustamento dos segmentos corporais.
Coopera com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao
cumprimento das regras e do objetivo do jogo. Trata os colegas de equipa
e os adversários com igual cordialidade e respeito, evitando ações que
ponham em risco a sua integridade física.
Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios
adequados à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e
professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições
musicais.
Escolhe e realiza 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.
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-------

-------

Compreensão Oral
Leitura

INGLÊS

Interação Oral

Produção Oral
Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e Gramática

Aprende a planificar o estudo e o trabalho.
Organiza os instrumentos de trabalho e o local de estudo.
Desenvolve o gosto pelo trabalho e pelo estudo.
Desenvolve as capacidades de cooperação, solidariedade e respeito
pelos outros.
Desenvolve a iniciativa e a persistência.
Demonstra responsabilidade.
Aumenta a autoestima e a autoconfiança.
Melhora a atenção e a concentração.
Utiliza técnicas, instrumentos e formas de trabalhos diversificados.
Exprime dúvidas e dificuldades.
Desenvolve as capacidades de pesquisa, seleção e tratamento de
informação.
Aprende de forma cada vez mais autónoma.
Desenvolve as capacidades de auto e heteroavaliação.
Algoritmos:
Utiliza um conjunto de instruções concretas, com uma determinada
sequência que permitem alcançar um objetivo.
Reconhece que os computadores precisam de instruções mais concretas
que culminarão numa mudança no resultado do programa pretendido.
Programação:
Lê e interpreta programas já existentes, compreendendo o
funcionamento dos comandos envolvidos.
Verbaliza o processo (etapas) da criação do projeto/produto final.
Cria diferentes programas que envolvam a diversidade e criatividade.
Segurança:
Compreende que deve manter a sua informação pessoal privada.
Compreende a necessidade de registar os créditos do material utilizado
que não seja da sua autoria.
Partilha:
Compreende a importância de apresentar e partilhar os
projetos/produtos finais desenvolvidos.
Compreende sons, entoações e ritmos da língua.
Compreende palavras e expressões simples.
Lê e compreende frases e textos muito simples.
Expressa-se de forma adequada em contextos simples.
Interage com o professor e com os pares em situações muito simples e
previamente preparadas.
Produz sons, entoações e ritmos da língua.
Exprime-se, com vocabulário limitado, em situações previamente
preparadas.
Utiliza palavras conhecidas.
Produz um texto muito simples com vocabulário limitado.
Conhece-se a si e ao outro.
Desenvolve o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro.
Conhece vocabulário simples do dia-a-dia e com base nos temas
apresentados.
Compreende algumas estruturas elementares do funcionamento da
língua.
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3.3. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE EMRC DO 1º CICLO
3.3.1. Perfil do 1º Ano
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida
Ética e Moral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece o valor da vida da pessoa;
Assume atitudes de bondade para com os outros;- Valoriza a importância da família;
É capaz de dizer a importância de dar ajuda aos outros;
Fomenta os valores do amor e da entreajuda na vida familiar;
Promove atitudes de respeito pela vida na Terra.

3.3.2. Perfil do 2º Ano
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida
Ética e Moral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece o valor da vida da pessoa;
Identifica os valores evangélicos (paz, amor, alegria)
Reconhece o valor da amizade
Explicita o papel dos valores cristãos na relação com os outros;
Aprende a controlar-se para crescer na relação com os outros;
Aprende a importância de saber escolher o bem;

3.3.3. Perfil do 3º Ano
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida
Ética e Moral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece a dimensão espiritual da pessoa humana;
Compreende que se pode encontrar Deus na história e no agir humanos;
Compreender o que Jesus afirmou sobre as crianças;
Compreende a importância do respeito pelos outros;
Toma consciência de que as crianças têm dignidade e valor;
Compreende a mensagem cristã sobre a solidariedade;
Percebe a importância da construção de uma comunidade;

3.3.4. Perfil do 4º Ano
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida
Ética e Moral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece a importância de escutar a consciência;
Reconhece as dificuldades que surgem nas relações humanas;
Compreende a necessidade de restaurar as relações através do perdão;
Compreende que a Bíblia é o Livro Sagrado dos Cristãos;
Aprende a ser verdadeiro;
Toma consciência da experiência humana da diversidade;
Reconhece que a diversidade enriquece a pessoa;
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3.4. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 5º ANO
3.4.1. Disciplina de Português
DOMÍNIOS

Oralidade

Leitura e Escrita

Educação
Literária

Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Interpreta textos orais breves.
Utiliza procedimentos para registar e reter a informação.
Produz textos orais com diferentes finalidades e com coerência.
Apresenta argumentos.
Lê textos diversos.
Compreende o sentido dos textos.
Faz inferências a partir da informação contida no texto.
Organiza a informação contida no texto.
Avalia criticamente textos.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Planifica a escrita de textos.
Redige corretamente.
Escreve textos narrativos.
Escreve textos expositivos/informativos.
Escreve textos descritivos.
Escreve textos de opinião.
Toma consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são
representados nos textos literários.
Lê e escreve para fruição estética.
Explicita aspetos fundamentais da morfologia.
Reconhece e conhece classes de palavras.
Analisa e estrutura unidades sintáticas.
Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

3.4.2. Disciplina de Inglês
DOMÍNIOS
Compreensão
Oral
Leitura
Interação
Oral
Produção Oral

Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e
Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende sons, entoações e ritmos da língua.
Compreende palavras, conceitos simples e frases isoladas.
Compreende palavras, frases e textos muito simples.
Utiliza dicionários elementares com imagens.
Exprime-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos.
Interage com os colegas em situações muito simples e previamente preparadas.
Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua.
Expressa-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente
preparadas.
Desenvolver o conhecimento da ortografia.
Produzir, com ajuda, frases muito simples.
Produzir um texto muito simples, de 20 a 30 palavras, com vocabulário limitado.
Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa.
Localizar, no mapa, alguns países de expressão inglesa.
Conhecer o seu meio e o dos outros para compreender universos diferenciados.
Compreende formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas
elementares do funcionamento da língua.
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3.4.3. Disciplina de História e Geografia de Portugal
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Observa, descreve e interpreta imagens ou documentos iconográficos.

Tratamento/Utilização
de fontes de
informação

Lê e interpreta textos e documentos escritos.
Identifica as ideias principais de um texto.
Justifica a escolha da informação.
Lê, interpreta e completa mapas e gráficos.
Lê, interpreta e completar quadros e frisos cronológicos.
Interpreta, descreve e completa mapas (localização, relevo, rios, vegetação).

Compreensão
Geográfica/
Espacialidade

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

Contextualização
Histórica

Utiliza a rosa-dos-ventos/pontos cardeais.
Localiza Portugal, a Península Ibérica e a Europa no mundo.
Localiza no espaço os acontecimentos históricos, geográficos, sociais e
políticos.
Interpreta, constrói/completa frisos cronológicos.
Interpreta árvores genealógicas.
Utiliza unidades de referência temporal: década, século, milénio.
Ordena factos/acontecimentos.
Distingue os diversos aspetos que marcam as sociedades: geográficos,
demográficos, económicos, sociais, políticos, religiosos e culturais.
Compreende a diversidade cultural entre os povos no espaço (locais) e no
tempo (épocas).
Interpreta e descreve mapas e gráficos, oralmente e por escrito.
Interpreta e descreve quadros e frisos cronológicos, oralmente e por escrito.
Interpreta e descreve imagens, oralmente e por escrito.

Comunicação em
História

Lê e interpreta textos e documentos, oralmente e por escrito.
Expressa-se oralmente e por escrito com clareza, utilizando corretamente o
vocabulário da disciplina.
Elabora materiais diversos para melhorar os seus trabalhos utilizando as
novas tecnologias.
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3.4.4. Disciplina de Matemática

DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Conhece e aplica as propriedades das operações;

Álgebra
ALG5

Números naturais

Conhece e aplica propriedades dos divisores
Resolve problema

Geometria
e Medida
GM5

Paralelismo e
perpendicularidade
Ângulos

Números e
operações
NO5
Álgebra
ALG5
Geometria
e Medida
GM5

Reconhece propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e
perpendicularidade
Mede amplitude de ângulos
Resolve problema
Efetua operações com números racionais não negativo

Números racionais

Resolve problemas
Conhece e aplica as propriedades das operações

Triângulos e
paralelogramos

Reconhece propriedades de triângulos e paralelogramos
Constrói gráficos cartesianos

Organização
e tratamento
de dado

OTD5

Organização e
tratamento de
dados

Organiza e representa dados
Trata conjuntos de dados
Resolve problemas

Geometria
e Medida
GM5

Área de figuras
planas

Mede áreas de figuras planas
Resolve problemas
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3.4.5. Disciplina de Ciências Naturais
DOMÍNIO

A água, o ar, as
rochas e o solo
- materiais
terrestres

SUBDOMÍNIO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

A importância
das rochas e
do solo na
manutenção
da vida

Compreende a Terra como um planeta especial

A importância
da água para
os seres vivos

Compreende a importância da água para os seres vivos

A importância
do ar para os
seres vivos

Compreende a importância das rochas e dos minerais
Compreende que o solo é um material terrestre de suporte de
vida

Compreende a importância da qualidade da água para a
atividade humana
Compreende a importância da atmosfera para os seres vivos
Interpreta as características dos organismos em função dos
ambientes onde vivem
Interpreta as características dos organismos em função dos
ambientes onde vivem

Diversidade
dos seres vivos
e suas
interações com
o meio

Diversidade
nos animais

Compreende a diversidade de regimes alimentares dos animais
tendo em conta o respetivo habitat
Compreende a diversidade de processos reprodutivos dos
animais
Conhece a influência dos fatores abióticos nas adaptações
morfológicas e comportamentais dos animais

Diversidade
nas plantas

Conhece a influência dos fatores abióticos nas adaptações
morfológicas das plantas
Compreende a importância da proteção da biodiversidade
animal
Compreende a importância da proteção da diversidade vegetal

Célulaunidade
básica de vida
Unidade na
diversidade
dos seres vivos

Diversidade a
partir da
unidadeníveis de
organização
hierárquicos

Aplica a microscopia na descoberta do mundo “invisível”
Compreende que a célula é a unidade básica da vida

Compreende a importância da classificação dos seres vivos
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3.4.6. Disciplina de Educação Visual
DOMINIO

SUBDO
MINIO
Materiais/Su
portes

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Materiais riscadores e respetivos suportes físicos.
O aluno distingue as características dos vários materiais
riscadores e analisa características de diversos suportes.
Materiais básicos de desenho técnico.

Técnica

Geometria/m
aterial

Trabalho

O aluno utiliza com correção materiais básicos do desenho
técnico e experimenta diferenças de traçado rigoroso utilizando
diversos suportes físicos.
Conhecimento prático.
O aluno desenvolve as actividades propostas com sucesso.
organização da forma e geometria.

Elementos da
forma:
- Geometria
Representação

O aluno distingue a noção de ponto, linha, plano e representa
corretamente traçados geométricos simples.
a textura e aspeto visual das superfícies.
O aluno Identifica a textura como uma sensação visual e táctil
classificando-as (naturais e artificiais).

- Ponto e
linha

Textura como suporte da forma.

- Texturas

O aluno reconhece a forma/função, quer nos objetos e materiais,
quer nos seres vivos.

- Módulo
/padrão

O aluno reconhece estruturas (natural, artificial).

O aluno cria padrões através de módulos.
Dominar a representação como instrumento de registo
O aluno utiliza elementos geométricos.
Conhecer diferentes tipologias de comunicação.
O aluno distingue os agentes de comunicação (emissor,
mensagem, recetor, código, ruído e meio)
O aluno diferencia elementos da narrativa visual (personagens e
contexto).
Distinguir códigos e suportes utilizados pela comunicação.

Discurso

Comunicação

O aluno reconhece diferentes tipos de códigos de comunicação
(bandeiras, sinais, símbolo).
O aluno reconhece diversos suportes impressos (papel, tecido).
O aluno identifica meios de comunicação e a sua evolução em
função da evolução técnica e social (sonora, escrita e audiovisual).
Dominar a comunicação como um processo de narrativa visual.
O aluno desenvolve trabalho baseado na organização sequencial
da informação.
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3.4.7. Disciplina de Educação Tecnológica
DOMINIO

SUBDOMINIO
Técnica e
Tecnologia

Técnica
Objeto
Técnico

Grandezas e
instrumentos
de medição
Representação
Medição
rigorosa

Discurso

Comunicação
Tecnológica

Projeto

Energia

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhecer o papel da tecnologia
O aluno diferencia os conceitos de tecnologia e técnica.
O aluno identifica a influência da tecnologia no ambiente natural,
humano e construído.
Discriminar a relevância do objeto técnico
O aluno define o conceito de objeto técnico.
O aluno reconhece a influência dos objetos técnicos, como resposta
às necessidades humanas.
O aluno conhece objetos técnicos, sendo capaz de os decompor e
compreender a função das suas partes.
Dominar a aquisição de conhecimento técnico
O aluno revela conhecimentos sobre a estrutura, características e
função do objeto.
Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de
medição
O aluno reconhece os diversos tipos de grandeza (comprimento,
ângulo, massa, tempo, temperatura).
O aluno identifica os respetivos instrumentos de medição (régua,
transferidor, balança, relógio, termómetro).
Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de
trabalhos
O aluno identifica a importância das medições rigorosas.
O aluno relaciona o instrumento de medição com a grandeza a
determinar.
Dominar a representação como instrumento de exposição rigorosa.
O aluno regista a informação de modo rigoroso.
Aplicar princípios da comunicação tecnológica.
O aluno conhece vocabulário específico da área tecnológica.
O aluno interpreta instruções e esquemas gráficos/técnicos.
Desenvolver princípios da comunicação tecnológica.
O aluno organiza informação gráfica/técnica,
O aluno produz esquemas gráficos/técnicos.
Dominar a comunicação como um processo de organização de
factos.
O aluno enumera, caracteriza e regista os dados observados.
Distinguir as principais fontes de energia.
O aluno identifica recursos naturais (carvão, petróleo, vento, água)
O aluno distingue diferentes fontes de energia (renováveis e não
renováveis).
O aluno reconhece o impacto ambiental da exaustão das fontes
energéticas naturais.
Compreender processos de produção e de transformação de
energia.
O aluno reconhece processos de produção de energia (sol, vento,
água, combustível).
Explorar soluções energéticas no âmbito dos operadores elétricos.
O aluno distingue operadores elétricos simples.
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3.4.8. Disciplina de Educação Física
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis – Introdução,
Elementar e Avançado.

Domínio das
Atividades
Físicas

O aluno demonstra competências de 3 níveis Introdutórios nas seguintes Matérias ou
Subdomínios diferentes:
JOGOS;
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol);
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica);
ATLETISMO;
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais);
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, …).
A zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do FITescola.

Domínio da
Aptidão Física

Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa da Saúde, para
a sua idade.
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) num dos testes de
aptidão aeróbia (vaivém; corrida da milha, marcha);
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) no teste de aptidão
muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais).
Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 2º Ciclo.

Domínio dos
Conhecimentos

Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade
e Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado.
Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a
atividade física.
Conhece as regras das Atividades Físicas.
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3.4.9. Disciplina de Educação Musical
DOMÍNIOS
Interpretação e
Comunicação
Criação e
Experimentação
Perceção
Sonora e
Musical
Culturas
Musicais nos
Contextos

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Canta individualmente e em grupo.
Toca na flauta de bisel e canta a escala de Dó Maior, em grupo e individualmente.
Toca e canta sentindo a pulsação.
Imita sons provenientes de fontes sonoras convencionais e não convencionais com a
voz e com sons corporais.
Reproduz sons provenientes de diversas fontes sonoras.
Identifica sons provenientes de fontes sonoras convencionais e não convencionais.
Identifica as intensidades sonoras, crescendo e diminuendo.
Identifica a nota Dó (grave) e relacioná-la com as notas aprendidas anteriormente.
Associa emoções à música ouvida.

3.4.10. Disciplina de EMRC
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida
Ética e Moral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
- Valoriza a mudança como condição do crescimento humano;
- Valoriza a diversidade dos membros de um grupo como fator de enriquecimento;
- Interpreta textos bíblicos do Antigo Testamento;
- Conhece a situação histórica do nascimento de Jesus;
- Valoriza a participação de todos na vida em família;
- Verifica quais são as fragilidades e ameaças à fraternidade;
- Reconhece as implicações da Aliança na vida quotidiana;
- Reconhece as diferentes funções da família;
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3.5. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 6º ANO
3.5.1. Disciplina de Português
DOMÍNIOS

Oralidade

Leitura e Escrita

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Interpreta textos orais breves.
Utiliza procedimentos para registar e reter a informação.
Produz textos orais com diferentes finalidades e com coerência.
Apresenta argumentos.
Lê textos diversos.
Compreende o sentido dos textos.
Faz inferências a partir da informação contida no texto.
Organiza a informação contida no texto.
Avalia criticamente textos.
Desenvolve o conhecimento da ortografia.
Planifica a escrita de textos.
Redige corretamente.
Escreve textos narrativos.
Escreve textos diversos.
Escreve textos expositivos/informativos.
Escreve textos descritivos.
Escreve textos de opinião.

Educação
Literária
Gramática

Revê textos escritos.
Toma consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são
representados nos textos literários.
Lê e escreve para fruição estética.
Explicita aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia.
Conhece classes de palavras.
Analisa e estrutura unidades sintáticas.

3.5.2. Disciplina de Inglês
DOMÍNIOS
Compreensão
Oral
Leitura
Interação
Oral
Produção Oral
Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e
Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada.
Compreender textos simples com vocabulário limitado.
Utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel)
Interagir com os colegas em situações simples e previamente preparadas.
Expressar-se com vocabulário limitado em situações previamente preparadas.
Completar, de forma guiada, pequenos diálogos.
Produzir textos breves e muito simples de 20 a 30 palavras.
Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa.
Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados.
Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas
simples do funcionamento da língua.
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3.5.3. Disciplina de História e Geografia de Portugal
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Explica por palavras próprias determinados conceitos.
Cruza/reformula informação.

Tratamento/Utilização
de fontes de
informação

Identifica as características de determinadas épocas históricas a partir da
interpretação de fontes históricas.
Utiliza técnicas de registo e organização da informação (sínteses
esquemáticas…)
Realiza trabalhos de pesquisa selecionando a informação adequada.

Compreensão
Geográfica/
Espacialidade

Lê globos, mapas e plantas em várias escalas.
Localiza no espaço os acontecimentos históricos.
Formula questões geográficas simples (localização, relevo, rios, vegetação).
Identifica diferentes modalidades de organização de território.
Interpreta, constrói/completa frisos cronológicos.
Interpreta árvores genealógicas.

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

Utiliza unidades de referência temporal: década, século, milénio.
Ordena factos/acontecimentos.
Identifica alterações económicas, sociais, políticas e culturais na sociedade
portuguesa.
Estabelece relações de passado/presente.

Contextualização
Histórica

Relaciona os diversos aspetos que marcam as sociedades: geográficos,
demográficos económicos, sociais, políticos, religiosos e culturais.
Compara as características das diferentes épocas.
Contextualiza e dá opinião fundamentada.
Lê e interpreta textos e documentos, oralmente e por escrito.
Expressa-se oralmente e por escrito com clareza, utilizando corretamente o
vocabulário da disciplina.

Comunicação em
História

Faz pequenos resumos/ sintetiza a informação.
Esquematiza a informação.
Questiona a realidade física e social observada.
Elabora materiais diversos para melhorar os seus trabalhos apoiado nas
novas tecnologias.
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3.5.4. Disciplina de Matemática

DOMÍNIOS
Números e
operações
NO6
Álgebra
ALG6

Geometria e
MedidaGM6

SUBDOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Números naturais

Conhece e aplica propriedades dos números primos

Potências de
expoente natural
Sequências e
regularidades.
Proporcionalidade
direta
Figuras
geométricas
planas. Perímetro
e área de
polígonos e
círculos

Efetua operações com potências
Relaciona grandezas diretamente proporcionais
Resolve problemas
Relaciona circunferência com ângulos, retas e polígonos.
Mede o perímetro e a área de polígonos regulares e de
círculos
Resolve problemas
Identifica sólidos geométricos

Sólidos
geométricos

Reconhece propriedades dos sólidos geométricos
Resolve problemas
Mede volumes de sólidos

Volumes

Resolve problemas
Representa e compara números positivos e negativos

Números e
operações
NO6

Números
racionais

Geometria e
Medida GM6

Isometrias do
plano

Organização
e
tratamento
de dado
OTD7

Representação e
tratamento de
dados

Adiciona números racionais
Subtrai números racionais
Constrói e reconhece propriedades de isometrias do plano
Resolve problemas
Organiza e representa dados
Resolve problemas
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3.5.5. Disciplina de Ciências Naturais
DOMÍNIO

SUBDOMÍN
IO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende a importância de uma alimentação equilibrada e
segura
Conhece o processo digestivo do ser humano
Relaciona os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com
o sistema digestivo dos omnívoros

Trocas
nutricionais
entre o
organismo e o
meio nos
animais

Compreende a relação existente entre a respiração externa e a
respiração celular
Compreende a importância dos órgãos respiratórios dos animais
nas trocas gasosas
Compreende a estrutura e o funcionamento do sistema
respiratório humano
Compreende a estrutura e o funcionamento do sistema
cardiovascular humano
Compreende a relação existente entre a respiração externa e a
respiração celular

Processos vitais
comuns aos seres
vivos

Compreende a estrutura e o funcionamento do sistema urinário
humano
Conhece o papel da pele na função excretora humana
Trocas
nutricionais
entre o
organismo e o
meio nas
plantas

Compreende a importância da fotossíntese na obtenção de
alimento pelas plantas

Transmissão de
vidaReprodução no
ser humano

Compreende a puberdade como uma fase do crescimento
humano

Transmissão de
vidaReprodução nas
plantas

Compreende a importância das plantas como fonte de nutrientes,
de matéria-prima e de renovação do ar atmosférico

Conhece os sistemas reprodutores humanos
Compreende o processo da reprodução humana
Compreende o mecanismo de reprodução das plantas com
semente
Compreende o papel dos microrganismos para o ser humano

Agressões do
meio e
integridade do
organismo

Microrganismos
Higiene e
problemas
sociais

Compreende as agressões causadas por alguns agentes
patogénicos
Compreende a influência da higiene e da poluição na saúde
humana
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3.5.6. Disciplina de Educação Visual
SUBDO
DOMINIO
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
MINIO
Compreender características e qualidades da Cor
O aluno distingue diferenças entre cor e pigmento.
O aluno Identifica cores primárias e cores secundárias, cores
complementares e relações de branco/, quente/fria.
Reconhecer a simbologia e o significado da cor
Técnica
Cor
O aluno identifica os valores simbólicos da cor (sinais de trânsito,
normas industriais, a cor nas diferentes culturas).
Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos
O aluno desenvolve capacidades de observação e compreensão do
meio cromático envolvente.
Conhecer as interações dos objetos no espaço
O aluno distinguir a posição relativa de duas retas no espaço e
entre reta e plano.
Espaço
O aluno identifica a posição relativa de objetos no espaço (objetos
geométrico;
isolados, posição absoluta: horizontal, vertical, oblíqua).
Elementos
O aluno reconhece a posição de objetos no espaço relativa ao
físicos no
observador ou a outros objetos (longe, perto, trás, paralela,
espaço:
perpendicular, ect).
Representação
Dimensão/es
Representar elementos físicos num espaço.
O aluno explora relações na representação de elementos, tais como
calas;
dimensão, transparência/opacidade e luz/cor.
Transparênci
Dominar a representação bidimensional.
a/opacidade
O aluno representa a forma, quanto à sua dimensão e posição no
Luz/cor
espaço.
O aluno interpreta as propriedades básicas do mundo visual,
através de elementos de representação bidimensional.
Compreender o conceito de património.
O aluno tem a noção de património.
O aluno identifica tipos de património cultural (natural, material e
Discurso
Património
imaterial).
O aluno enquadra a obra de arte enquanto património cultural e
artístico.
Reconhecer princípios básicos da criação de um discurso.
O aluno articula elementos do discurso gráfico (cor, contraste,
fundo-figura, texto e imagem).
O aluno aplica elementos da Teoria de Gestalt no âmbito da
comunicação (continuidade, segregação, semelhança, unidade,
proximidade, pregnância e fechamento), adequando-os ao
Comunicação
emissor, à mensagem e ao recetor.
Desenvolver a capacidade de avaliação crítica na criação de um
Projeto
discurso.
O aluno desenvolve o sentido crítico no âmbito da comunicação,
através do seu enquadramento na mensagem.
O aluno desenvolve uma mensagem em função dos recetores que
se pretende atingir.
Método de
Dominar actividades coordenadas e interligadas, para a realização
de um objetivo.
resolução de
O aluno aplica o método de resolução de problemas.
problemas
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3.5.7. Disciplina de Educação Tecnológica
DOMINIO

Técnica

SUBDOMINIO

Materiais;
Matérias-primas;
Meio ambiente /
impacto
ambiental;
Procedimentos e
metodologias.

Tipos de
movimento;
Representação

Operadores
mecânicos;
Movimento/
representação.

Discurso

Linguagens e
procedimentos
utilização e
construção;
Planeamento do
trabalho /higiene
e segurança;
Comunicação e
demonstração.
Tipos de
estruturas;

Projeto

Estrutura e
forma/função;
Estrutura
atividades
coordenadas
/interligadas;

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Conhecer a origem e propriedades dos materiais.
O aluno identifica diferentes tipos de materiais (papel, argila, têxteis,
madeiras, e metais).
O aluno conhece e distingue características e propriedades dos
materiais (cor, brilho, cheiro, textura, etc.).
Reconhecer processos de transformação das principais matériasprimas.
Relaciona os processos de transformação de matérias-primas com
os materiais.
Identifica ferramentas/utensílios adequados à transformação.
O aluno reconhece propriedades mecânicas como dureza,
maleabilidade, etc.
Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação
humana.
O aluno avalia o impacto ambiental provocado pelo processo de
extração das matérias-primas.
Recicla materiais, de forma a reduzir o seu impacto ambiental.
Conhecer diversos tipos de movimento.
O aluno identifica e enumera tipos de movimento quanto ao espaço
(retilíneos e curvilíneos), e quanto ao tempo (periódicos, uniformes
e acelerados).
Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de
transformação do movimento.
O aluno identifica processos de transformação e de transmissão
(movimento de oscilação periódico, circular, retilíneo e curvilíneo).
Dominar a representação esquemática como registo de informação.
Desenvolve trabalho de investigação e registo de processos
mecânicos.
Distinguir a linguagem dos processos de utilização, de fabrico e de
construção.
O aluno identifica as fases necessárias e material para a organização
e planificação de tarefas.
Reconhece a importância da higiene e da segurança no local de
trabalho.
Compreender processos técnicos de fabrico e de construção.
Descrimina as ferramentas e máquinas mais indicadas a cada tarefa.
O aluno identifica técnicas de fabrico mais indicadas a cada tarefa.
O aluno identifica e distingue uniões rígidas de uniões móveis.
Dominar a comunicação orientada para a demonstração.
Realiza trabalhos que demonstram a relação de causa e efeito.
Conhecer tipos de estrutura.
O aluno compreende o conceito de estrutura (forma, função).
Identifica diferentes estruturas (naturais/artificiais; fixas /móveis).
Explorar estruturas no âmbito da forma e função.
O aluno reconhece a função das estruturas.
O aluno desenvolve estruturas tendo em conta materiais, processos
de construção e forma/função.
Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de
um objeto.
O aluno desenvolve o sentido crítico e a procura de várias soluções.
Dominar procedimentos de análise e de sistematização.
Desenvolve metodologias de aquisição de conhecimento prático.
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3.5.8. Disciplina de Educação Física
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado.

Domínio das
Atividades
Físicas

O aluno demonstra competências de 3 níveis Introdutórios nas seguintes Matérias
ou Subdomínios diferentes:
JOGOS;
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol);
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica);
ATLETISMO;
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais);
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, …).
A zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do
FITescola.

Domínio da
Aptidão Física

Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa da Saúde,
para a sua idade.
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) num dos testes
de aptidão aeróbia (vaivém; corrida da milha, marcha);
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) no teste de
aptidão muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais).
Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 2º Ciclo.
Identifica fatores que influenciam a saúde: pratica regular de atividade física, boa
alimentação, repouso, higiene, tabaco, álcool, poluição;
Conhece a importância e os métodos de medição da frequência cardíaca;

Domínio dos
Conhecimentos

Conhece sumariamente a participação dos diferentes sistemas e estruturas na
manutenção da postura e produção de movimento, nomeadamente: sistema
locomotor, nervoso, cardiovascular e respiratório;
Relaciona atividade física e saúde;
Relaciona a prática regular de atividade física e a melhoria das
capacidades físicas com a melhoria da saúde;
Conhece as regras das Atividades Físicas.
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3.5.9. Disciplina de Educação Musical
DOMÍNIOS
Interpretação e
Comunicação
Criação e
Experimentação
Perceção
Sonora e
Musical
Culturas
Musicais nos
Contextos

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Canta individualmente e em grupo.
Toca na flauta de bisel e canta a escala de Dó Maior, em grupo e individualmente.
Toca e canta sentindo a pulsação.
Imita sons provenientes de fontes sonoras convencionais e não convencionais com a
voz e com sons corporais.
Reproduz sons provenientes de diversas fontes sonoras.
Identifica sons provenientes de fontes sonoras convencionais e não convencionais.
Identifica as intensidades sonoras, crescendo e diminuendo.
Identifica a nota Dó (grave) e relacioná-la com as notas aprendidas anteriormente.
Associa emoções à música ouvida.

3.5.10. Disciplina de EMRC
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece a pessoa como ser único que vive em relação com os outros;
Identifica as várias dimensões da pessoa;
Interpreta textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento;

Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida

Promove a autenticidade;
Identifica os direitos fundamentais da pessoa e da criança, a partir da noção de
dignidade humana;
Toma consciência de que a partilha de bens implica a partilha de si;
Promove condições para que cada um viva como é, através do respeito e da
aceitação da diferença;

Ética e Moral

Reconhece situações sociais de injusta distribuição de bens;
Reconhece o valor da solidariedade;
Valoriza a atitude de voluntariado;
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3.6. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 7º ANO
3.6.1. Disciplina de Português
DOMÍNIOS

Oralidade

Leitura

Educação
Literária

Escrita

Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Participa oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva.
Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e de complexidade.
Regista, trata e retém a informação.
Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva.
Produz textos orais (4 minutos) de diferentes categorias e géneros e com diferentes
finalidades.
Lê expressivamente em voz alta.
Lê textos diversos.
Interpreta textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade.
Lê para apreciar textos.
Utiliza procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.
Lê e interpreta textos literários.
Aprecia textos literários
Lê e escreve para fruição estética
Redige textos com coerência e correção linguística.
Escreve para expressar conhecimentos.
Escreve textos expositivos/informativos.
Escreve textos argumentativos.
Escreve textos diversos.
Planifica a escrita de textos.
Revê os textos escritos.
Reconhece e conhece classes e subclasses de palavras.
Explicita aspetos fundamentais da morfologia: flexão verbal, formação de palavras
complexas.
Analisa e estrutura unidades sintáticas: pronominalização, funções sintáticas,
transformação passiva, discurso direto e indireto, coordenação e subordinação.

3.6.2. Disciplina de Inglês
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APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

DOMÍNIOS
Compreensão
Oral
Leitura
Interação
Oral
Produção Oral
Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e
Gramática

Compreende, com ajuda, discursos simples quando se fala de forma clara e
pausada.
Compreende conteúdos muito simples em programas produzidos para o seu nível
em meios áudio/audiovisuais.
Lê textos breves sobre assuntos do seu interesse.
Utiliza dicionários bilingues para consulta.
Produz, com alguma ajuda, sons, entoações e ritmos da língua.
Expressa-se com vocabulário simples sobre assuntos familiares, em situações
previamente preparadas.
Interage com linguagem simples sobre assuntos do dia a dia.
Produz pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com linguagem simples e frequente.
Compreende a estrutura geográfica e organizacional das Ilhas Britânicas e dos
Estados Unidos.
Identifica alguns países da União Europeia.
Conhece, com algum pormenor, o seu meio e o dos outros para compreender
diferentes formas de estar e de viver.
Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas
frequentes do funcionamento da língua.

3.6.3. Disciplina de Francês
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Compreensão
Oral

Identifica um número limitado de palavras e de frases simples, num discurso muito
claro, pausado e cuidadosamente articulado.

Compreensão
Escrita

Compreende textos muito simples e curtos, preferencialmente ilustrados.

Interação
Oral
Interação
Escrita
Produção Oral
Produção
Escrita
Gramática

Interage em situações do quotidiano previamente preparadas.
Pronuncia, geralmente, de forma compreensível, um repertório muito limitado de
expressões e de frases simples.
Completa formulários com os dados adequados e escreve mensagens simples e
curtas (30-40 palavras).
Utiliza expressões e frases muito simples.
Exprime-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado.
Pronuncia geralmente de forma compreensível.
Completa formulários com os dados adequados e escreve mensagens simples e
curtas (30-40 palavras).
Utiliza expressões e frases muito simples.
Utiliza corretamente estruturas gramaticais muito elementares.
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3.6.4. Disciplina de Geografia
DOMÍNIOS

A Localização

O conhecimento dos
lugares e regiões

O dinamismo das
inter-relações entre
espaços

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
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.
Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e
distribuições de fenómenos geográficos.
Relacionar informações geográficas.
Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e
mapas de diferentes escalas.
Realizar trabalhos de pesquisa sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais a
nível nacional, europeu e mundial.
Utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e adequada
em gráficos (lineares, histogramas), mapas (de manchas, temáticos).
Interpretar e analisar 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.
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3.6.5. Disciplina de História
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Tratamento/Utilização
de fontes de
informação

O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos diferentes e
linguagens diversas
O aluno distingue a validade do discurso historiográfico.
O aluno analisa o sentido de fontes com mensagens diversificadas.
O aluno utiliza unidades/convenções temporais e conhece a existência de
diferentes calendários.

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

O aluno analisa e mostra compreender os sentidos de tabelas/frisos
cronológicos.
O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas aprendizagens.
O aluno apresenta ideias sobre mudança e continuidade em história.

Compreensão Espacial
em História

O aluno localiza em diversas representações cartográficas os territórios e
movimentações de diversos grupos humanos e povos.
O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais referentes a sociedades.
O aluno relaciona várias dimensões da atividade humana
O aluno descreve, como viviam e interagiam crianças, mulheres e homens em
sociedades da Pré-História ao século XIV d. C.

Contextualização
Histórica

O aluno integra, nas suas descrições do passado, várias dimensões históricas da
organização, movimentações e interações das sociedades, e identifica
protagonismos de indivíduos, grupos sociais e povos.
O aluno reconhece a existência de diversidade e interinfluência cultural nos
períodos estudados.
O aluno analisa e procura entender diversas motivações e razões de indivíduos,
grupos sociais ou povos.
O aluno apresenta uma breve reflexão historicamente válida sobre contributos
marcantes de alguns indivíduos, grupos sociais, povos.

Comunicação em
História

O aluno produz, por escrito e oralmente, relatos, comentários, perguntas e
respostas breves, e participa em grupos de trabalho, debates e painéis, para
comunicar as suas ideias em História.
O aluno processa textos e utiliza as TIC, para comunicar e partilhar as suas ideias
em História.
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3.6.6. Disciplina de Matemática

DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Números e
operações
NO7

Números racionais

Multiplica e divide números racionais relativos

Álgebra
ALG7

Expressões
algébricas.
Potenciação. Raízes
quadradas e
cúbicas

Estende a potenciação e conhece as propriedades das operações
Opera com raízes quadradas e cúbicas racionais
Resolve problema

Funções,
Sequencias e
sucessões

Define funções
Opera com funções
Define funções de proporcionalidade direta
Resolve problema
Define sequências e sucessões
Resolve problemas

Equações algébricas

Resolve equações do 1.º grau
Resolve problemas envolvendo equações literais

Figuras
geométricas.

Conhece o alfabeto grego
Classifica e constrói quadriláteros
Resolve problemas

Medida

Calcula medidas de áreas de quadriláteros

Paralelismo,
congruência e
semelhança.

Identifica e constrói figuras congruentes e semelhantes

Medida

Mede comprimentos de segmentos de reta com diferentes unidades
Relaciona perímetros e áreas de figuras semelhantes
Resolve problemas

Medidas de
localização

Representa, trata e analisa conjuntos de dados
Resolve problemas

Funções,
Sequencias e
sucessões
FSS7
Álgebra
ALG7

Geometria e
Medida
GM7

Organização
e tratamento
de dado
OTD7
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3.6.7. Disciplina de Ciências Naturais
DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende a diversidade das paisagens geológicas

Dinâmica
externa da
Terra

Compreende os minerais como unidades básicas das
rochas

Estrutura e
dinâmica
interna da Terra

Compreende os fundamentos da estrutura e da
dinâmica da Terra

Analisa os conceitos e os processos relativos à formação
das rochas sedimentares

Aplica conceitos relativos à deformação das rochas
Compreende a atividade vulcânica como uma
manifestação da dinâmica interna da Terra
Interpreta a formação das rochas magmáticas

Terra em
transformação

Consequências
da dinâmica
interna da Terra

Compreende o metamorfismo como uma consequência
da dinâmica interna da Terra
Conhece o ciclo das rochas
Compreende que as formações litológicas em Portugal
devem ser exploradas de forma sustentada
Compreende a atividade sísmica como uma
consequência da dinâmica interna da Terra
Compreende a estrutura interna da Terra

A Terra conta a
sua história
Ciência
geológica e
sustentabilidade
da vida na Terra

Compreende a importância dos fósseis para a
reconstituição da história da Terra
Compreende as grandes etapas da história da Terra
Compreende o contributo do conhecimento geológico
para a sustentabilidade da vida na Terra
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3.6.8. Disciplina de Ciências Físico-Química
DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO

Universo

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Conhece e compreende a constituição do Universo,
localizando a Terra, e reconhecer o papel da
observação e dos instrumentos na nossa perceção do
Universo.
Conhece e compreende o sistema solar, aplicando os
conhecimentos adquiridos.

Espaço

Distâncias no Universo

A Terra, a Lua e forças
gravíticas

Constituição do mundo
material

Conhece algumas distâncias no Universo e utiliza
unidades de distância adequadas às várias escalas do
Universo.
Conhece e compreende os movimentos da Terra e da
Lua.
Compreende 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.
Reconhece a enorme variedade de materiais com
diferentes propriedades e usos, assim como o papel da
química na identificação e transformação desses
materiais.
Compreende a classificação dos materiais em
substâncias e misturas.

Substâncias e misturas
Materiais

Energia

Caracteriza, qualitativa e quantitativamente, uma
solução e preparar laboratorialmente, em segurança,
soluções aquosas de uma dada concentração, em
massa.

Transformações físicas e
químicas

Reconhece transformações físicas e químicas e
concluir que as transformações de substâncias podem
envolver absorção ou libertação de energia.

Propriedades físicas e
químicas dos materiais

Reconhece propriedades físicas e químicas das
substâncias que as permitem distinguir e identificar.

Separação das substâncias de
uma mistura

Conhece processos físicos de separação e aplicá-los na
separação de componentes de misturas homogéneas e
heterogéneas usando técnicas laboratoriais.

Fontes de energia e
transferências de energia

Reconhece 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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3.6.9. Disciplina de Educação Visual
DOMINIO

SUBDOMI
NIO
Represent
ação

Técnica

Geometria
Sistemas
de
projeção
Conhecime
nto
geométric
o
Materiais e
técnicas de
representa
ção

Representação

Desenho
expressivo
Tecnologia
s digitais
Represent
ação
expressiva

Discurso

Superfícies
e sólidos
Poliedros
Planificaçõ
es
geométric
as de
sólidos

Projeto

Design
Metodolog
ia do
Design

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na
representação e criação de formas.
O aluno desenha objetos simples utilizando materiais básicos de
desenho técnico.
O aluno regista e analisa as noções de escala nas produções
artísticas.
Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da
representação.
O aluno reconhece e representa as formas geométricas.
Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de
formas.
O aluno distingue e representa formas rigorosas simples utilizando
princípios dos sistemas de projeção.
Dominar a aquisição de conhecimento geométrico.
O aluno elabora projetos aplicando os conhecimentos geométricos
adquiridos.
Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de
representação.
O aluno seleciona instrumentos de registo e materiais de suporte
em função das características do desenho.
O aluno utiliza corretamente diferentes materiais e técnicas de
representação na criação de formas.
Reconhecer o desenho expressivo na representação de formas.
O aluno explora e aplica processos convencionais do desenho
expressivo na construção de objetos gráficos.
O aluno desenvolve e emprega diferentes modos de
representação da figura humana.
Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação.
O aluno distingue e explora vários tipos de tecnologias digitais.
Dominar tipologias de representação expressiva
O aluno representa objetos através da simplificação e estilização
das formas.
Compreender a noção de superfície e de sólido.
O aluno reconhece e enumera os tipos de superfícies e sólidos.
Distinguir elementos de construção de poliedros.
O aluno distingue polígonos de poliedros.
O aluno reconhece os elementos de construção e identifica os
tipos de poliedros.
Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos.
O aluno distingue sólidos planificáveis de não planificáveis.
O aluno realiza a planificação de sólidos.
Dominar tipologias do discurso geométrico bi e tridimensional
O aluno realiza projetos conciliatórios das duas tipologias.
Explorar princípios básicos do Design e da sua metodologia.
O aluno reconhece o contexto em que surge o Design e a sua
metodologia e identifica disciplinas que o integram.
Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas.
O aluno distingue e aplica princípios básicos do Design (método
do Design) na resolução de problemas.
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3.6.10. Disciplina de Expressão Plástica
DOMINIO

SUBDOMINIO

Técnica

Técnicas de
expressão
plástica

Representação

Perceção
visual

Discurso

Comunicação
/ Expressão
artística

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Manusear materiais, instrumentos e técnicas.
O aluno conhece e experimenta um conjunto específico de
materiais, instrumentos e técnicas bidimensionais.
Ler e reconhecer diferentes narrativas visuais, presentes nas
imagens e nos objetos da cultura visual e popular.
O aluno pronuncia-se criticamente em relação a objetos
artísticos.
Desenvolver conscientemente o processo criativo.
O aluno aplica as técnicas com correção, oportunidade e
criatividade.

3.6.11. Disciplina de TIC
DOMINIO

SUBDOMINIO

Pesquisa de
informação na
Internet
Informação

Análise da
informação

Produção e
edição de
texto

Produção

Produção e
edição de
apresentações
multimédia

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Funcionalidades de um browser.
O aluno utiliza as funcionalidades de um browser para navegar
na internet.
Funcionalidades básicas de um motor de pesquisa.
O aluno utiliza critérios de pesquisa para filtrar os resultados
obtidos.
O aluno explora informação de diferentes formatos (texto,
imagem, som e vídeo).
Analisar a informação recolhida.
O aluno avalia a pertinência da informação para o contexto em
que está a trabalhar.
O aluno reconhece a qualidade da informação selecionada,
verificando diferentes fontes, autoria e atualidade.
Funcionalidades elementares da ferramenta de edição e
produção de documentos.
O aluno formata adequadamente o conteúdo do documento
(formatação de caracteres, alinhamento e espaçamento de
parágrafos, avanços, limites e sombreados.
O aluno aplica marcas e listas numeradas a parágrafos.
Inserir e manusear adequadamente objetos no documento.
O aluno altera as margens e insere cabeçalhos, rodapés e
números de página.
O aluno sabe guardar o documento em diferentes localizações e
com diferentes formatos.
Funcionalidades elementares da ferramenta de edição e
produção de apresentações multimédia.
O aluno conhece e aplica as boas regras de organização de
informação em apresentações multimédia.
O aluno sabe editar e formatar o texto da apresentação.
O aluno insere objetos multimédia na apresentação.
O aluno aplica adequadamente esquemas de cores, transições e
efeitos na apresentação.
O aluno guarda a apresentação em diferentes localizações e com
diferentes formatos.
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3.6.12. Disciplina de Educação Musical
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Interpretação e
Comunicação

Toca e canta sozinho e em grupo, com a técnica correta e respeitando o andamento;
Avalia a interpretação, usando vocabulário apropriado.

Perceção
Sonora e
Musical
Criação e
Experimentação
Culturas
Musicais nos
Contextos

Melodias e
Arranjos

Identifica auditivamente classes de instrumentos através do timbre;
Identifica auditivamente andamentos, dinâmicas e movimentos sonoros;
Identifica e descrever a relação texto-música;
Caracteriza emoções e ideias implícitas no gesto musical;
Mantém o andamento quando interpreta em grupo;
Identifica num arranjo que interpreta semelhanças com a obra original.
Integra-se na criação musical em grupo;
Experimenta e seleciona materiais para a criação musical, de acordo com o contexto;
Cria um arranjo para uma obra pré-existente.
Analisa/comenta arranjos de uma mesma obra musical;
Identifica aspetos característicos de um determinado período histórico ou estilo
musical;
Reconhece a intenção e originalidade da música produzida;
Pesquisa, seleciona e organiza informação
Canta e toca, individual e coletivamente, peças musicais com arranjos diferentes, em
função dos seus propósitos comunicacionais e estéticos.
Utiliza diferentes pontos de partida para a criação e arranjo de melodias.
Explora, experiencia, arranja, improvisa e cria materiais sonoros e musicais.
Cria diferentes arranjos musicais, em função dos propósitos comunicacionais e
estéticos.
Investiga e analisa os diferentes processos de composição e arranjo, tendo por base
pontos de partida musicais e não musicais.
Compreende diferentes organizações sonoras, de acordo com estéticas e
pressupostos comunicacionais diferenciados.
Identifica e conhece obras de diferentes culturas, géneros e estilos, com arranjos para
tipos diferenciados de instrumentos e voz.

3.6.13. Disciplina de EMRC
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Questiona origem, o destino e o sentido do universo e do ser humano;

Religião e
Experiência
Religiosa

Conhece textos sagrados de outas tradições religiosas sobre a temática da origem
da vida;
Questiona a dimensão religiosa do ser humano;
Identifica várias manifestações religiosas;

Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida

Conhece a criação tal como relatada nos textos bíblicos;
Desenvolve uma atitude de respeito pela obra da criação;
Identifica os princípios éticos comuns das várias religiões;
Assume comportamentos responsáveis que manifestam cuidado pela criação;

Ética e Moral

Identifica a etapa da adolescência como relevante na formação da personalidade;
Valoriza algumas formas de resolução de problemas no seu processo de
crescimento;
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3.6.14. Disciplina de Educação Física
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado.
O aluno demonstra competências de 5 níveis Introdutórios nas seguintes Matérias
ou Subdomínios diferentes:

Domínio das
Atividades
Físicas

JOGOS;
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol);
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica, Ginástica
Acrobática);
ATLETISMO;
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais);
RAQUETAS (Badminton, Ténis, Ténis de Mesa);
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, …).
A zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do
FITescola.

Domínio da
Aptidão Física

Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa da Saúde,
para a sua idade.
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) num dos testes
de aptidão aeróbia (vaivém; corrida da milha, marcha);
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) no teste de
aptidão muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais).
Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 3º Ciclo.
Conhece as adaptações do organismo à atividade física a médio prazo;
Relacionar a falta de bons hábitos com as patologias cardiorrespiratórias, a
diabetes, a osteoporose, etc.;

Domínio dos
Conhecimentos

Relacionar o desenvolvimento das capacidades motoras com a aptidão funcional.
Vantagens numa perspetiva de saúde;
Conhece processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou
inadaptação à exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como:
dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação difícil;
Conhece as regras das Atividades Físicas.
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3.6.15. Disciplina de Dança
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado, no domínio das capacidades:
- Execução Coreográfica
- Expressão Corporal
- Ocupação de espaço
- Criatividade
- Ritmo/música

Domínio
Cognitivo

- Imagem
- Participação
- Compreensão e aquisição dos conteúdos lecionados
- Jogos de Expressão Corporal
- Noção de Frase Musical, Ritmo
- Noção de Planos, Níveis e Direções
- Danças Coreografadas: Danças Tradicionais Nacionais e Internacionais
- Danças Sociais
- Coreografias a Pares
- Coreografias de Grupo
- Jogos de mímica e expressão dramática
- Dinâmicas de ritmo e de espaço
- Line Dance à Portuguesa
- Patuscada
- Erva Cidreira

Domínio dos
Conhecimentos

- Regadinho
- Sa Vila Se Bela Loza
- Promenade
- Disco
- Merengue
- Outras
- Cria e apresenta coreografias a pares e grupos de 8, 16 e 32 tempos
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3.7. PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 8º ANO
3.7.1. Disciplina de Português
DOMÍNIOS

Oralidade

Leitura

Educação
Literária

Escrita

Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Participa oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva.
Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e de complexidade.
Regista, trata e retém a informação.
Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e coesão discursiva.
Produz textos orais (5 minutos) de diferentes géneros e com diferentes
finalidades.
Reconhece a variação da língua.
Lê expressivamente em voz alta.
Lê textos diversos.
Interpreta textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade.
Lê para apreciar textos.
Reconhece a variação da língua.
Utiliza procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.
Lê e interpreta textos literários.
Aprecia textos literários.
Lê e escreve para fruição estética.
Planifica a escrita de textos.
Redige textos com coerência e correção linguística.
Escreve para expressar conhecimentos.
Escreve textos expositivos.
Escreve textos argumentativos.
Escreve textos diversos.
Revê os textos escritos.
Integra as palavras nas classes a que pertencem.
Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do Português: pronominalização,
funções sintáticas e orações.
Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico: relações
semânticas, polissemia e monossemia, campo semântico, neologismos.
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3.7.2. Disciplina de Francês
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Compreensão
Oral

Identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral, em discursos
simples e curtos, articulados de forma clara e pausada

Compreensão
Escrita

Compreende mensagens e textos simples e curtos, com vocabulário familiar.

Interação
Oral

Interage em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares.
Pronuncia, geralmente, de forma compreensível, um repertório limitado de
expressões e de frases.

Interação
Escrita

Escreve textos simples e curtos (50-60 palavras).
Utiliza vocabulário elementar e frases simples.

Produção Oral

Exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente.
Usa um repertório limitado de expressões e de frases
Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.

Produção
Escrita

Escreve textos simples e curtos (50-60 palavras).
Utiliza vocabulário elementar e frases simples.

Gramática

Utiliza corretamente estruturas gramaticais elementares.

3.7.3. Disciplina de Inglês
DOMÍNIOS
Compreensão
Oral
Leitura

Interação
Oral
Produção Oral
Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e
Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende conteúdos simples reproduzidos em meios áudio/audiovisuais
adequados ao nível de conhecimentos do aluno.
Conhece diferentes tipos de registo com alguma facilidade.
Lê textos breves de tipologia diversificada.
Utiliza dicionários monolingues para consulta.
Lê pequenos textos adaptados de leitura extensiva.
Participa num diálogo simples, previamente preparado, podendo pedir ajuda e
reformular.
Produz diálogos breves e simples em contextos diferenciados.
Interage, com alguma facilidade, em diferentes tipos de registo.
Expressa-se numa linguagem simples e descritiva em situações previamente
preparadas.
Interage, com linguagem frequente, sobre assuntos do dia a dia.
Produz textos breves, de 50 a 80 palavras, com vocabulário frequente.
Conhece alguns aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa.
Conhece e descreve temas da atualidade.
Reconhece a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos.
Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas
frequentes do funcionamento da língua.
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3.7.4. Disciplina de Geografia

DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

A Localização

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.

O conhecimento
dos lugares e
regiões

Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões
e distribuições de fenómenos geográficos.
Relacionar informações geográficas.
Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios
e mapas de diferentes escalas.
Realizar trabalhos de pesquisa sobre a distribuição irregular dos fenómenos
naturais a nível nacional, europeu e mundial.
Utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e
adequada em gráficos (lineares, histogramas), mapas (de manchas, temáticos).
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.

O dinamismo
das interrelações entre
espaços

Interpretar e analisar 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.
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3.7.5. Disciplina de História
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Tratamento/Utilização
de fontes de
informação

O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos e
linguagens diferentes.
O aluno distingue a validade do discurso historiográfico.
O aluno analisa e relaciona mensagens de sentido diversificado e
problematiza-as.
O aluno utiliza unidades/convenções temporais e conhece características de
diferentes calendários
O aluno analisa e inter-relaciona tabelas/frisos cronológicos para responder
a questões acerca da realidade humana.

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas
aprendizagens e construir tabelas/frisos cronológicos.
O aluno apresenta ideias sobre mudança e continuidade em história.
O aluno problematiza a conceção de progresso em História.
O aluno localiza em diversas representações cartográficas, territórios,
movimentações e encontros de diversos povos e rotas de viagens.

Compreensão Espacial
em História

O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais referentes a sociedades.
O aluno relaciona várias dimensões da atividade humana.
O aluno compreende o espaço numa visão diacrónica e à escala planetária,
utilizando uma diversidade de fontes.

Contextualização
Histórica

O aluno explica como viviam e interagiam indivíduos, grupos sociais e povos
diversos nos séculos XV a XIX., estabelecendo relações de causalidade ao
explicitar vários condicionalismos, motivações e consequências da ação
humana.
O aluno reconhece a existência de diversidade e interinfluência cultural nos
períodos estudados.
O aluno analisa e procura explicar as motivações e razões de indivíduos,
grupos sociais ou povos.
O aluno apresenta uma reflexão pessoal e historicamente válida.

Comunicação em
História

O aluno produz, por escrito e oralmente, narrativas, ensaios, perguntas e
respostas, e participa em grupos de trabalho, debates, mesas-redondas e
painéis, para comunicar as suas ideias em História.
O aluno processa textos e utiliza as TIC, para comunicar e partilhar as suas
ideias em História.
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3.7.6. Disciplina de Matemática

DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

Geometria e
Medida GM8

Teorema de
Pitágoras
Potências de
Expoente
Inteiro

Números e
Operações
NO8

Dízimas finitas
e infinitas
periódicas
Dízimas
infinitas não
periódicas e
números reais

Geometria e
Medida GM8

Vetores e
Translações

Funções,
Sequências e
Sucessões

Gráficos de
Funções Afins

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Relaciona o Teorema de Pitágoras com a semelhança de
triângulos
Resolve problemas
Estende o conceito de potência a expoentes inteiros

Relaciona números racionais e dízimas
Completa a reta numérica
Ordena números reais
Relaciona o Teorema de Pitágoras com a semelhança de
triângulos
Constrói e reconhece propriedades das translações do plano
Resolve problemas
Identifica as equações das retas do plano
Resolve problemas

FSS8
Monómios e
Polinómios

Álgebra
ALG8

Equações
incompletas do
2º grau
Equações
Literais
Sistemas de
duas equações
do 1º grau com
duas incógnitas

Organização
e tratamento
de dado
OTD8

Diagrama de
extremos e
quartis

Reconhece e opera com monómios
Reconhece e opera com polinómios
Resolve problemas
Resolve equações do 2º grau
Resolve problemas
Reconhece e resolve equações literais em ordem a uma das
incógnitas
Resolve sistemas de duas equações do 1.º grau a duas
incógnitas
Resolve problemas

Representa, trata e analisa conjuntos de dados
Resolve problemas
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3.7.7. Disciplina de Ciências Naturais
DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO

Sistema Terra:
da célula à
Biodiversidade

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende as condições próprias da Terra que a
tornam o único planeta com vida conhecida no Sistema
Solar
Compreende a Terra como um sistema capaz de gerar
Vida
Compreende a célula como unidade básica da
biodiversidade existente na Terra
Compreende os níveis de organização biológica dos
ecossistemas
Analisa as dinâmicas de interação existentes entre os
seres vivos e o ambiente
Explora as dinâmicas de interação existentes entre os
seres vivos
Compreende a importância dos fluxos de energia na
dinâmica dos ecossistemas

Ecossistemas

Sintetiza o papel dos principais ciclos de matéria nos
ecossistemas
Relaciona o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a
sustentabilidade do planeta Terra

Terra um planeta com
Vida

Analisa a forma como a gestão dos ecossistemas pode
contribuir para alcançar as metas de um
desenvolvimento sustentável
Compreende a influência das catástrofes no equilíbrio
dos ecossistemas
Sintetiza medidas de proteção dos ecossistemas
Compreende a classificação dos recursos naturais
Compreende o modo como são explorados e
transformados os recursos naturais

Gestão
sustentável dos
recursos

Relaciona o papel dos instrumentos de ordenamento e
gestão do território com a proteção e a conservação da
Natureza
Integra conhecimentos de ordenamento e gestão do
território
Relaciona a gestão de resíduos e da água com o
desenvolvimento sustentável
Relaciona o desenvolvimento científico e tecnológico
com a melhoria da qualidade de vida das populações
humanas
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3.7.8. Disciplina de Ciências Físico-Química
DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO

Explicação e representação
de reações químicas

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece a natureza corpuscular da matéria e a
diversidade de materiais através das unidades
estruturais das suas substâncias
Compreende o significado da simbologia química
Compreende o significado da conservação da massa
nas reações químicas.

Reações
químicas

Conhece diferentes tipos de reações químicas.
Tipos de reações químicas

Velocidade das reações
químicas
Produção e propagação do
som

Som e ondas

Representa os diferentes tipos de reações químicas
por equações químicas.
Compreende que as reações químicas ocorrem a
velocidades diferentes, que é possível modificar e
controlar.
Conhece a produção e a propagação do som.
Compreende a produção e a propagação do som.
Compreende fenómenos ondulatórios num meio
material como a propagação de vibrações mecânicas
nesse meio.
Conhece grandezas físicas características de ondas.
Reconhece o som como onda.

Som
Atributos do som e sua
deteção pelo ser humano

Conhece os atributos do som, relacionando-os com as
grandezas físicas que caracterizam as ondas
Utiliza detetores de som.
Compreende como o som é detetado pelo ser humano

Fenómenos acústicos

Compreende alguns fenómenos acústicos e suas
aplicações.
Fundamenta medidas contra a poluição sonora.

Ondas de luz e sua
propagação
Luz
Fenómenos óticos

Compreende fenómenos do dia em dia em que
intervém a luz (visível e não visível).
Reconhece que a luz é uma onda eletromagnética,
caracterizando-a.
Compreende alguns fenómenos óticos e algumas das
suas aplicações e recorrer a modelos da ótica
geométrica para os representar.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
104

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

3.7.9. Disciplina de Educação Visual
DOMINIO

SUBDOMI
NIO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor.
O aluno analisa o fenómeno de decomposição da cor, através do
prisma de Newton.
Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio
envolvente.

Técnica

Cor

O aluno identifica a influência dos elementos luz-cor na perceção
visual dos espaços, formas e objetos.
O aluno observa e compreende a influência da luz-cor no
comportamento humano.
Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a
síntese subtrativa.
O aluno explora e manipula propriedades e qualidades da luz-cor
em diversas produções plásticas.
Conhecer elementos de expressão e de composição da forma.
O aluno reconhece e representa princípios formais de
profundidade.

Forma
Representação

Organizaç
ão formal

O aluno reconhece e representa princípios formais de simetria.
Relacionar elementos de organização e suporte da forma.
O aluno desenvolve tipologias de estruturas, de movimento e
composição.
Dominar tipologias de representação bi e tridimensional.
O aluno representa formas bi e tridimensionais.
Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem
publicitária.
O aluno identifica signos visuais.

Discurso

Comunicaç
ão visual

O aluno interpreta o poder das imagens e reconhece a imagem
publicitária no quotidiano.
Aplicar e explorar elementos da comunicação visual.
O aluno identifica áreas do Design de comunicação.
O aluno domina conceitos e noções implícitas no Design de
comunicação.
Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia.

Projeto

Arquitetur
a

O aluno reconhece o contexto em que surge a Arquitetura e a sua
metodologia e identifica disciplinas que a integram.
Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de
problemas.
O aluno distingue e aplica princípios básicos da Arquitetura no
desenvolvimento de projetos.
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3.7.10. Disciplina de Expressão Plástica
DOMINIO

Técnica

SUBDOMINIO
Técnicas de
expressão
plástica

Representação

Perceção
visual

Discurso

Comunicação
/ Expressão
artística

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Manusear materiais, instrumentos e técnicas.
O aluno conhece e experimenta um conjunto específico de
materiais, instrumentos e técnicas tridimensionais.
Ler e reconhecer diferentes narrativas visuais, presentes nas
imagens e nos objetos da cultura visual e popular.
O aluno pronuncia-se criticamente em relação a objetos
artísticos.
Desenvolver conscientemente o processo criativo.
O aluno aplica as técnicas com correção, oportunidade e
criatividade.

3.7.11. Disciplina de EMRC
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Religião e
Experiência
Religiosa

Conhece a perspetiva religiosa sobre a natureza como local de encontro com Deus;
Interpreta criticamente a ação humana sobre a natureza;

Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida

Ética e Moral

Descobre a mensagem cristã sobre o amor e a fecundidade;
Interpreta criticamente factos históricos sobre a separação entre as Igrejas Cristãs;
Questiona o sentido da realidade enquanto espaço onde o ser humano exerce a sua
liberdade;
Reconhece a sexualidade, a fecundidade e o amor humano como essenciais à
realização da pessoa;
Toma consciência do risco das dependências;
Toma consciência da liberdade como um bem para a realização pessoal;
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3.7.12. Disciplina de TIC
DOMINIO

SUBDOMINIO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Utilização do correio eletrónico.

Comunicação
e
Colaboração

Ferramentas
de
comunicação

O aluno sabe criar uma conta de correio eletrónico.
O aluno sabe enviar mensagens de correio eletrónico de forma
adequada e responsável
O aluno sabe anexar documentos a uma mensagem de correio
eletrónico
Funcionalidades de um browser.

Pesquisa de
informação na
Internet

O aluno utiliza as funcionalidades de um browser para navegar
na internet.
Funcionalidades básicas de um motor de pesquisa.
O aluno utiliza critérios de pesquisa para filtrar os resultados
obtidos.
O aluno explora informação de diferentes formatos (texto,
imagem, som e vídeo).

Informação

Analisar a informação recolhida
Análise da
informação

O aluno avalia a pertinência da informação para o contexto em
que está a trabalhar.
O aluno reconhece a qualidade da informação selecionada,
verificando diferentes fontes, autoria e atualidade.
Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet

Gestão da
informação

O aluno sabe explorar serviços de armazenamento de dados na
Internet.
Gerir e partilhar documentos na Internet.
Funcionalidades básicas de uma folha de cálculo.
O aluno sabe introduzir e manipular dados numa folha de
cálculo

Folhas de
cálculo

O aluno cria gráficos simples, a partir dos dados inseridos nas
células, adequados à situação
O aluno utilizar fórmulas com cálculos aritméticos simples e
funções.
O aluno sabe integrar tabelas e gráficos obtidos no projeto em
curso.

Produção

Desenvolver um projeto com recurso a meios digitais
O aluno utiliza ferramentas, instaladas localmente ou
disponíveis na Internet de edição e produção multimédia.
Projeto
multimédia

Efetuar a integração de conteúdos provenientes de diferentes
tipos de suportes digitais.
Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual da
informação
Partilhar o produto produzido na Internet.
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3.7.13. Disciplina de Educação Musical

DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Interpretação e
Comunicação

Toca/canta sozinho e em grupo ritmos, melodias e acompanhamentos com a técnica
correta e respeitando o andamento.
Avalia a interpretação, usando vocabulário apropriado.

Perceção
Sonora e
Musical

Identifica auditivamente classes de instrumentos através do timbre.
Identifica auditivamente andamentos, dinâmicas e movimentos sonoros.
Distingue auditivamente compassos.
Descreve a relação texto-música.
Identifica características da base do pop-rock em músicas que ouve e interpreta.
Identifica, num arranjo que interpreta, semelhanças e diferenças relativas à obra
original.

Criação e
Experimentação

Integra-se na criação musical em grupo.
Experimenta e seleciona materiais para a criação musical, de acordo com o contexto.
Cria um arranjo para uma obra pré-existente.

Culturas
Musicais nos
Contextos

Identifica influências musicais nos géneros e subgéneros do Pop/Rock.
Identifica a influência dos acontecimentos históricos e sociais na criação e produção
musical.
Analisa e comenta arranjos de uma mesma obra musical.
Identifica aspetos característicos de um determinado período histórico ou estilo
musical.
Reconhece a intenção e originalidade da música produzida.
Pesquisa, seleciona e organiza informação.

Exploração e
compreensão
dos processos
de
improvisação
musical através
dos
procedimentos
jazzísticos e de
outros estilos

Explora diferentes processos de improvisação musical utilizando diferentes
materiais musicais e diversos procedimentos, jazzísticos e de outros estilos musicais.
Explora saberes e conhecimentos de diferentes géneros e estilos do pop-rock para a
improvisação e criação musical.
Analisa e identifica diferentes modelos de improvisação.
Investiga e compara a forma como os músicos improvisam.
Conhece e compreende modelos de improvisação, de acordo com os seus contextos.
Conhece e compreende técnicas de improvisação de diferentes culturas musicais do
passado e do presente.
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3.7.14. Disciplina de Educação Física

DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Domínio das
Atividades
Físicas

A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado.
O aluno demonstra competências de 6 níveis Introdutórios nas seguintes Matérias
ou Subdomínios diferentes:
JOGOS;
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol);
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica, Ginástica
Acrobática);
ATLETISMO;
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais);
RAQUETAS (Badminton, Ténis, Ténis de Mesa);
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, …).

Domínio da
Aptidão Física

A zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do
FITescola.
Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa da Saúde,
para a sua idade.
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) num dos testes
de aptidão aeróbia (vaivém; corrida da milha, marcha);
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) no teste de
aptidão muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais).

Domínio dos
Conhecimentos

Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 3º Ciclo.
Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades
físicas, tais como doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de
equipamentos e de orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a
garantir a realização de atividade física em segurança.
Conhece as regras das Atividades Físicas.
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3.7.15. Disciplina de Dança
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado, no domínio das capacidades:
Execução Coreográfica
Expressão Corporal
Ocupação de espaço
Criatividade
Ritmo/música

Domínio
Cognitivo

Imagem
Participação
Compreensão e aquisição dos conteúdos lecionados
Jogos de Expressão Corporal
Noção de Frase Musical, Ritmo
Noção de Planos, Níveis e Direções
Danças Coreografadas: Danças Tradicionais Nacionais e Internacionais
Danças Sociais
Coreografias a Pares
Coreografias de Grupo
Danças Sociais
Salsa
Valsa
Danças Tradicionais Nacionais e Internacionais
Sr. Vinho
Malhão
Sariquité
Carinhosa
Lucky Seven

Domínio dos
Conhecimentos

Nigouno Shel Yossi
Tsadik Katamar
Grand Cercle del Ton
Step
Zumba
Outras:
Enleio
Cha-cha-cha
Rumba quadrada
Troika
Cria e apresenta coreografias a pares e grupos de 8, 16 e 32 tempos
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3.8. PERFIl DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DO 9º ANO
3.8.1. Disciplina de Português
DOMÍNIOS

Oralidade

Leitura

Educação
Literária

Escrita

Gramática

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e de complexidade.
Consolida processos de registo e tratamento da informação.
Participa oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva.
Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e coesão discursiva.
Produz textos orais (5 minutos) de diferentes categorias, géneros e com
diferentes finalidades.
Reconhece a variação da língua.
Lê expressivamente em voz alta.
Lê textos diversos.
Interpreta textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade.
Utiliza procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.
Lê para apreciar textos.
Reconhece a variação da língua.
Lê e interpreta textos literários.
Aprecia textos literários.
Situa obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.
Lê e escreve para fruição estética.
Planifica a escrita de textos.
Redige textos com coerência e correção linguística.
Escreve para expressar conhecimentos.
Escreve textos expositivos.
Escreve textos argumentativos.
Escreve textos diversos.
Revê os textos escritos.
Explicita aspetos da fonologia do Português.
Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do Português: pronominalização,
funções sintáticas e orações.
Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
111

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

3.8.3. Disciplina de Francês
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Compreensão
Oral

Compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e
textos curtos.

Compreensão
Escrita

Compreende as ideias principais e informação relevante explícita em textos
simples e curtos, preferencialmente com vocabulário muito frequente.
Interage em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares.

Interação
Oral

Troca ideias, informações e opiniões
Usa vocabulário muito frequente e frases simples.
Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.

Interação
Escrita

Escreve textos diversos (70-90 palavras).
Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas.
Exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente.

Produção Oral

Usa vocabulário muito frequente e frases simples.
Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.

Produção
Escrita

O aluno escreve textos diversos (70-90 palavras).

Gramática

Utiliza corretamente estruturas gramaticais frequentes.

Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas.

3.8.4. Disciplina de Inglês
DOMÍNIOS
Compreensão
Oral

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende discursos produzidos de forma clara.
Compreende diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que adequados ao
nível de conhecimentos do aluno.
Lê textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação.

Leitura

Utiliza dicionários diversificados para consulta.
Lê textos adaptados de leitura extensiva.

Interação
Oral

Produção Oral

Interage com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e
reformular o discurso.
Produz diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da atualidade.
(Re)produz textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação
adequadas.
Produz, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal.
Interage, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral.

Escrita
Domínio
Intercultural
Léxico e
Gramática

Produz textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, utilizando vocabulário
frequente, mas diversificado.
Conhece personagens e obras célebres de países de expressão inglesa.
Conhece universos culturais diferenciados.
Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas
frequentes do funcionamento da língua.

Critérios de Avaliação - Perfil de Aprendizagens Especificas do Agrupamento
112

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Ano Letivo - 2017/2018

3.8.5. Disciplina de Geografia
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de
escala.

A Localização

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.
Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões
e distribuições de fenómenos geográficos.
Relacionar informações geográficas.
Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo.
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.

O conhecimento
dos lugares e
regiões

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.
Selecionar e utilizar técnicas gráficas e instrumentos adequados de pesquisa,
tratando a informação geográfica de forma clara e adequada em gráficos (lineares,
histogramas, sectogramas, pirâmides etárias), mapas (de manchas, temáticos).
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.
Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos,
técnicas e conhecimentos geográficos.
Interpretar e analisar 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.

O dinamismo
das interrelações entre
espaços

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
acções 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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3.8.6. Disciplina de História
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Tratamento/Utilização
de fontes de
informação

O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos e linguagens
diferentes para compreender aspetos de diversas sociedades, e problematiza
“vestígios do passado”.
O aluno analisa as características e função social do saber historiográfico.
O aluno apresenta leituras historiográficas à luz de fontes diversificadas e de
conhecimentos prévios, problematizando aspetos divergentes nas fontes.
O aluno utiliza unidades/convenções temporais e conhece características de
diferentes calendários.
O aluno analisa os de elementos de tabelas/frisos cronológicos.
O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas aprendizagens
e construir barras/frisos cronológicos.

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

O aluno apresenta argumentos pessoais mas historicamente fundamentados
sobre ideias de mudança e continuidade.
O aluno mobiliza ideias de mudança e continuidade que perspetivem diversos
ritmos e sentidos de evolução em diferentes sociedades.
O aluno argumenta historicamente em torno de várias perspetivas de
mudança e permanência.
O aluno localiza em diversas representações cartográficas.

Compreensão Espacial
em História

O aluno localiza, em mapas.
O aluno relaciona várias dimensões da atividade humana.
O aluno argumenta em torno de uma visão dinâmica de espaço relacionandoa com a organização e evolução das sociedades humanas.
O aluno explica acontecimentos, processos e etapas da história.

Contextualização
Histórica

O aluno integra, nas suas narrativas sobre o passado desde finais do séc. XIX,
várias dimensões históricas e protagonismos de indivíduos, grupos
sociais, povos, Estados e sociedades, problematizando relações entre a
história nacional, europeia e mundial.
O aluno analisa e procura explicar as motivações e razões bem como as
consequências históricas das atitudes tomadas, a curto e a longo prazo.
O aluno reconhece a utilidade de cruzar informação, de forma objetiva e à luz
de perspetivas diversas, sobre sociedades do século XX e antecedentes.

Comunicação em
História

O aluno produz, por escrito e oralmente, relatos, comentários, perguntas e
respostas breves, e participa em grupos de trabalho, debates e painéis, para
comunicar as suas ideias em História.
O aluno processa textos e utiliza as TIC, para comunicar e partilhar as suas
ideias em História.
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3.8.7. Disciplina de Matemática
DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Organização e
Tratamento de
Dados
OTD9

Probabilidade

Utiliza corretamente a linguagem da probabilidade
Determina a probabilidade de um acontecimento utilizando a Lei de
Laplace
Determina a probabilidade de uma sequência de acontecimentos
Utiliza a frequência relativa no cálculo da probabilidade de um
acontecimento

Números e
operações
NO9

Números reais

Reconhece e aplica as propriedades da relação de ordem em IR
Define, representa e opera com intervalos de números reais
Opera com valores aproximados de números reais

Álgebra
ALG9

Inequações

Geometria e
Medida
GM9

Retas e Planos

Álgebra
ALG9

Equações do 2º
grau

Geometria e
Medida
GM9

Medida. Volumes
e Áreas de Sólidos
Geométricos

Trigonometria

Álgebra
ALG9

Proporcionalidade
Inversa

Funções,
Sequências e
Sucessões
FSS9

Funções
Algébricas

Geometria e
Medida
GM9

Lugares
geométricos

Organização e
Tratamento de
Dados
OTD9

Resolve inequações do 1º grau com uma incógnita
Resolve conjunções e disjunções de inequações de 1º grau com uma
incógnita
Resolve problemas envolvendo inequações de 1º grau
Utiliza corretamente o vocabulário próprio do método axiomático
Identifica factos essenciais da axiomatização da Geometria
Caracteriza a Geometria Euclidiana através do axioma das paralelas
Identifica posições relativas de retas no plano utilizando o axioma
euclidiano de paralelismo
Identifica planos paralelos, retas paralelas e retas paralelas a planos
no espaço euclidiano
Identifica planos perpendiculares e retas perpendiculares a planos no
espaço euclidiano
Resolve problemas envolvendo as posições relativas de retas e planos
Completa quadrados e resolve equações do 2.º grau
Resolve problemas geométricos e algébricos envolvendo equações do
2.º grau
Define distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos
paralelos
Calcula e compara volumes de sólidos geométricos
Calcula áreas de superfícies de sólidos geométricos
Resolve problemas envolvendo o cálculo de áreas e volumes de
sólidos
Define e utiliza razões trigonométricas de ângulos agudos
Relaciona razões trigonométricas do mesmo ângulo
Relaciona o seno e o cosseno de ângulos complementares
Resolve problemas utilizando as razões trigonométricas
Relaciona grandezas inversamente proporcionais
Resolve problemas envolvendo grandezas inversamente
diretamente proporcionais em contextos variados

e

Define funções de proporcionalidade inversa
Resolve problemas envolvendo funções de proporcionalidade inversa
em diversos contextos
Representa funções do tipo f(x)=ax2
Interpreta graficamente soluções de equações do segundo grau
Identifica lugares geométricos no plano
Identifica lugares geométricos no espaço
Resolve problemas envolvendo lugares geométricos no plano

Circunferência

Conhece propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa
circunferência
Resolve problemas envolvendo ângulos e arcos definidos numa
circunferência e ângulos internos e externos de polígonos regulares

Histogramas

Organiza e representa dados em histogramas
Resolve problemas envolvendo a representação de dados em tabelas
de frequência, diagramas de caule-e-folhas e histogramas
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3.8.8. Disciplina de Ciências Naturais

DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO
Saúde individual
e comunitária

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreende a importância da saúde individual e
comunitária na qualidade de vida da população.
Sintetiza as estratégias de promoção da saúde.
Conhece os distintos níveis estruturais do corpo
humano.
Compreende a importância de uma alimentação
saudável no equilíbrio do organismo humano.
Compreende a importância do sistema digestivo para o
equilíbrio do organismo humano.
Analisa a importância do sangue para o equilíbrio do
organismo humano.

Viver melhor na Terra

Organismo
humano em
equilíbrio

Sintetiza a importância do sistema cardiovascular no
equilíbrio do organismo humano.
Analisa a importância do sistema linfático no equilíbrio
do organismo humano.
Analisa a influência do ambiente e dos estilos de vida no
sistema respiratório.
Aplica medidas de suporte básico de vida.
Compreende a importância da função excretora na
regulação do organismo humano.
Analisa o papel do sistema nervoso no equilíbrio do
organismo humano.
Sintetiza o papel do sistema hormonal na regulação do
organismo.

Transmissão da
vida

Compreende o funcionamento do sistema reprodutor
humano.
Compreende a importância do conhecimento genético.
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3.8.9. Disciplina de Ciências Físico-Química
DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO
Estrutura atómica

Classificação
dos
Materiais

Propriedades dos
materiais e Tabela
Periódica
Ligação química

Movimentos
e Forças

Eletricidade

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Reconhece que o modelo atómico é uma representação dos
átomos e compreender a sua relevância na descrição de
moléculas e iões.
Compreende 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.
Compreende que a diversidade das substâncias resulta da
combinação de átomos dos elementos químicos através de
diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica.

Movimentos na
Terra

Compreende movimentos no dia a dia, descrevendo-os por meio
de grandezas físicas.

Forças e
movimentos

Compreende a ação das forças, prever os seus efeitos usando as
leis da dinâmica de Newton e aplicar essas leis na interpretação
de movimentos e na segurança rodoviária

Forças,
movimentos e
energia

Compreende 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 forças

Forças e fluidos

Compreende situações de flutuação ou afundamento de corpos
em fluidos.

Corrente elétrica e
circuitos elétricos

Compreende 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

Conhece e compreender os efeitos da corrente elétrica,
relacionando-a com a energia, e aplicar esse conhecimento.

3.8.10. Disciplina de EMRC
DOMÍNIOS
Religião e
Experiência
Religiosa
Cultura Cristã e
Visão Cristã da
Vida

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Identifica as representações de Deus no Judaísmo e em Jesus de Nazaré;
Reconhece a Fé como elemento constitutivo da experiência da Felicidade;
Aprofunda a mensagem cristã sobre o amor ao próximo e a dignidade da vida
humana;
Relaciona os dados da ciência, sobre a questão do início da vida humana, com a
perspetiva da Igreja;
Compreende o valor da vida;
Reconhece a dignidade e a inviolabilidade da vida humana como eixo dos valores
morais;

Ética e Moral

Identifica as atitudes que promovem a dignidade da vida humana;
Identifica a importância dos projetos na vida pessoal;
Reconhece os valores necessários à concretização de projetos de vida
verdadeiramente humanos;
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3.8.11. Disciplina de Educação Visual
DOMINIO

SUBDOMI
NIO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
Compreender diferentes tipos de projeção.

Técnica

Tipos de
projeção
Perspetiva
cónica

O aluno distingue e caracteriza projeção axonométrica e cónica.
Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica.
O aluno reconhece e aplica princípios básicos da perspetiva cónica.
O aluno utiliza a linguagem da perspetiva cónica (representação manual e
rigorosa).
Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos
da visão.

Representação

Perceção
Visual
Processo da
visão

O aluno compreende o mecanismo da visão e construção das imagens.
O aluno identifica e regista a relação existente entre figura e fundo.
Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da perceção
visual.
O aluno explora figuras reversíveis, através do desenho.
O aluno desenvolve e representa ilusões óticas em composições plásticas
bi ou tridimensionais.
Reconhecer o âmbito da arte contemporânea.

Arte
contemporâ
nea

O aluno compreende e distingue a arte contemporânea no âmbito da
expressão.
O aluno aplica conceitos de obra de arte abstrata e figurativa, em criações
plásticas bi e/ou tridimensionais.
Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património.
O aluno distingue a diversidade de manifestações culturais existente, em
diferentes épocas e lugares.

Discurso

Manifestaçõ
es culturais
Património
/Museu,
coleção

O aluno identifica o património e identidade nacional, numa perspetiva
global e multicultural.
Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de
coleção.
O aluno distingue o conceito de museu do conceito de coleção.
O aluno identifica as diferentes tipologias de museus de acordo com a
natureza das suas coleções.
Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações
culturais.
O aluno entende a trajetória histórica de manifestações culturais até ao
presente.
Explorar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia.

Projeto

Engenharia

O aluno reconhece o contexto em que surge a Engenharia e a sua
metodologia e identifica disciplinas que a integram.
Aplicar princípios básicos da Engenharia na resolução de problemas.
O aluno distingue e aplica princípios básicos da Engenharia no
desenvolvimento de projetos.
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3.8.12. Disciplina de Educação Física
DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
A especificação de cada matéria do programa está definida em três níveis –
Introdução, Elementar e Avançado.
O aluno demonstra competências de 5 níveis Introdutórios mais 1 nível Elementar
nas seguintes Matérias ou Subdomínios diferentes:

Domínio das
Atividades
Físicas

JOGOS;
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol);
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica, Ginástica
Acrobática);
ATLETISMO;
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais);
RAQUETAS (Badminton, Ténis, Ténis de Mesa);
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, …).
A zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do
FITescola.
Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa da Saúde,
para a sua idade.

Domínio da
Aptidão Física

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) num dos testes
de aptidão aeróbia (vaivém; corrida da milha, marcha);
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FITescola) no teste de
aptidão muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais).
Além dos anteriores, encontra-se ainda na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF –
FITescola) num teste das restantes categorias (Força Superior, Força Inferior ou
Flexibilidade).
Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 3º Ciclo.

Domínio dos
Conhecimentos

Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das
Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações,
tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades;
Conhece e relaciona as capacidades físicas e as suas variantes com os tipos de
atividades;
Conhece e relaciona a pirâmide da atividade física associada aos estilos de vida
saudável;
Conhece as regras das Atividades Físicas.
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