Agrupamento de Escolas de Colmeias

ANEXO 4 – Critérios Específicos de Avaliação 2020/2021 (1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Educação Inclusiva – Alunos com medidas
adicionais – alínea b)

Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Insuficiente
Nem sempre consegue

Nível de
Operacionalização

Parâmetros de Avaliação
Suficiente
Bom
Consegue
Consegue facilmente

Muito Bom
Consegue claramente

PORTUGUÊS | 1º ANO
Domínios

Conhecimento
se
Capacidades

Atitudes e Valores

Responsabilida
de e
Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Perfil de Desempenho
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias
ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
 Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
 Demonstrar interesse e curiosidade.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Cidadania,
Participação e
Liderança

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.

ORALIDADE
(Compreensão
e Expressão)







Saber escutar para interagir com adequação.
Identificar informação essencial.
Utilizar padrões de entoação e ritmo.
Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível.
Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos.

Instrumentos de Avaliação





Observação Direta
Grelhas de Observação
Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa
/ Sumativa
 Fichas De Leitura
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta

LEITURA

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

ESCRITA

GRAMÁTICA

 Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos.
 Identificar as letras do alfabeto.
 Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto.
 Ler palavras isoladas e pequenos textos.
 Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos.
 Manifestar ideias e emoções.
 Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos.
 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em outros
textos ouvidos.
 Compreender textos narrativos.
 Antecipar o desenvolvimento da história.
 Distinguir ficção de não ficção.
 (Re)contar histórias.
 Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados.
 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos.
 Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica.
 Identificar especificidades gráficas do texto.
 Escrever frases simples e textos curtos.
 Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções.
 Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas.
 Usar regras de flexão em número, com base na descoberta de regularidades do
funcionamento do nome e do adjetivo.
 Reconhecer o nome próprio.
 Fazer concordar o adjetivo com o nome em género.
 Descobrir e compreender o significado de palavras.
 Descobrir o significado de palavras desconhecidas.
 Conhecer regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais de
pontuação (frase simples).

 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Produção De Textos
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros Instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

MATEMÁTICA | 1º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilida
de e
Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

NÚMEROS E
OPERAÇÕES










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
 Ler e representar números no sistema de numeração decimal até 100 e identificar o valor posicional
de um algarismo.
 Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a materiais manipuláveis e registar
as sequências numéricas obtidas.
 Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e da subtração e calcular com os números inteiros
não negativos recorrendo à representação horizontal do cálculo, em diferentes situações e usando
diversas estratégias que mobilizem relações numéricas e propriedades das operações.
 Reconhecer, utilizar e relacionar diferentes representações para o mesmo.
 Comparar e ordenar números, e realizar estimativas plausíveis de quantidades e de somas e
diferenças.
 Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números naturais.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras
ciências e domínios da atividade humana e social.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de
analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação
Formativa / Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto /
Pares / Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros Instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

GEOMETRIA E
MEDIDA

ORGANIZAÇÃO
E TRATAMENTO
DE DADOS

 Identificar, interpretar e descrever relações espaciais.
 Identificar e comparar sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e diferenças, e
identificando polígonos e círculos nesses sólidos.
 Descrever e representar figuras planas, identificando as suas propriedades.
 Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas.
 Comparar e ordenar objetos de acordo com a grandeza comprimento e medi-los utilizando
unidades de medida não convencionais.
 Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro.
 Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo e identificar a hora como unidade de medida
de tempo.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas.
 Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos dados
recolhidos e tratados.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras
ciências e domínios da atividade humana e social.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de
analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos discretos utilizando diferentes
representações e interpretar a informação representada.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo a organização e tratamento
de dados em contextos familiares variados.
 Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras
ciências e domínios da atividade humana e social.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de
analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

ESTUDO DO MEIO | 1º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidad
e e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liderança

Conhecimentos e Capacidades

SOCIEDADE

NATUREZA










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
 Conhecer datas e factos significativos da sua história individual.
 Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade na descrição de
situações do quotidiano e ou da sua história pessoal, numa linha do tempo, localizando-as no
espaço, através de plantas, de mapas e do globo.
 Estabelecer relações de parentesco através de uma árvore genealógica simples, ou outros
processos, até à terceira geração, reconhecendo que existem diferentes estruturas familiares, e
que, no seio da família, os diferentes membros poderão desempenhar funções distintas.
 Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da comunidade familiar ou local com as
respetivas profissões.
 Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua nacionalidade.
 Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas da vida humana.
 Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e coletiva
em diversos contextos e propor medidas de proteção adequadas.
 Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo,
desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos espaços de uso
coletivo.
 Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu quotidiano.
 Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e os oceanos.
 Localizar em mapas o local de nascimento, de residência, a sua escola e o itinerário entre

Instrumentos de Avaliação





Observação Direta
Grelhas de Observação
Autoavaliação

 Fichas De Avaliação
Formativa / Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares
/ Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

ambas.
 Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na Terra.
 Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em diferentes fases do seu
desenvolvimento.

TECNOLOGIA

SOCIEDADE/
NATUREZA/
TECNOLOGIA

 Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do quotidiano.
 Realizar experiências em condições de segurança.
 Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando relações lógicas
de forma e de função.
 Identificar as propriedades de diferentes materiais, agrupando-os de acordo com as suas
características, e relacionando-os com as suas aplicações.
 Agrupar, montar, desmontar, ligar, sobrepor etc., explorando objetos livremente.
 Identificar atividades humanas que envolvem transformações tecnológicas no mundo que o
rodeia.
 Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, utilizando símbolos, cores
ou imagens na identificação de elementos de referência.
 Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo relações de
identidade com o espaço.
 Localizar, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e humanos da paisagem
do local onde vive, tendo como referência a posição do observador e de outros elementos da
paisagem.
 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber
comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento.
 Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de responsabilidade, na
relação com os que lhe são próximos.
 Saber atuar em situações de emergência, recorrendo ao número europeu de emergência
médica (112).
 Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente próximo sendo capaz de
apresentar propostas de intervenção, nomeadamente comportamentos que visem os três “R”.

PORTUGUÊS | 2º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilid
ade e
Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liderança

Conhecimentos e Capacidades

ORALIDADE
(Compreensão
e Expressão)

LEITURA

Perfil de Desempenho
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
 Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
 Demonstrar interesse e curiosidade.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.

















Identificar intenções comunicativas de textos orais.
Selecionar informação relevante e registá-la por meio de técnicas diversas.
Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.
Usar a palavra na sua vez e empregar formas de tratamento adequadas.
Variar adequadamente a prosódia e o ritmo discursivo em função da finalidade comunicativa.
Formular perguntas, pedidos e respostas.
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos.
Recontar histórias e narrar situações.
Representar diferentes papéis comunicativos.
Associar a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e minúscula.
Compreender o sentido de textos com características narrativas e descritivas.
Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto.
Identificar informação explícita no texto.
Identificar e referir o essencial de textos lidos.
Ler com articulação, entoação e velocidade corretas.
Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão.

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Leitura
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Produção De Textos
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

ESCRITA

GRAMÁTICA

 Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular.
 Ler narrativas e poemas.
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada,
lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).
 Compreender narrativas literárias.
 Explicitar o sentido dos poemas escutados ou lidos.
 (Re)contar histórias.
 Valorizar a diversidade cultural dos textos.
 Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas epoemas memorizados.
 Manifestar preferências, de entre textos lidos.
 Selecionar livros para leitura pessoal.
 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos.
 Indicar as possibilidades de representar na escrita as relações fonema-grafema e grafemafonema.
 Escrever corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização correta dos
acentos gráficos e do til.
 Escrever textos curtos com diversas finalidades.
 Redigir textos coerentes e coesos.
 Articular segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais.
 Utilizar o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações.
 Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo.
 Classificar as palavras quanto ao número de sílabas.
 Identificar e distinguir sílaba tónica de átona.
 Identificar a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum), adjetivo,
verbo, pronome pessoal e interjeição.
 Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos.
 Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número.
 Conhecer a forma do infinitivo dos verbos.
 Conhecer as estruturas de coordenação.
 Usar de modo intencional e com adequação conectores de tempo, de causa, de explicação e
de contraste de maior frequência, em textos narrativos e de opinião.
 Depreender o significado de palavras.
 Associar significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao

sentido literal.
 Desenvolver o conhecimento lexical.
 Mobilizar adequadamente as regras de ortografia.

Atitudes e Valores

MATEMÁTICA – 2º ANO
Domínios

Perfil de Desempenho

Responsabilidad
e e Integridade

 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola

Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liderança







Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

Conhecimentos e Capacidades

NÚMEROS E
OPERAÇÕES

GEOMETRIA E
MEDIDA

 Ler e representar números no sistema de numeração decimal até 1000 e identificar o valor
posicional de um algarismo.
 Identificar e dar exemplos de números pares e ímpares.
 Reconhecer e memorizar factos básicos das operações e calcular com os números inteiros
não negativos recorrendo à representação horizontal do cálculo, em diferentes situações e
usando diversas estratégias.
 Reconhecer e utilizar diferentes representações para o mesmo número.
 Comparar e ordenar números, e realizar estimativas plausíveis de quantidades e de somas,
diferenças e produtos, com e sem recurso a material concreto.
 Reconhecer frações unitárias como representações de uma parte de um todo dividido em
partes iguais.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números naturais, em
contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.
 Reconhecer e descrever regularidades.
 Exprimir ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.
 Desenvolver interesse pela Matemática.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade
de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Identificar, interpretar e descrever relações espaciais.
 Identificar e comparar sólidos geométricos.
 Descrever figuras planas, identificando as suas propriedades, e representá-las a partir de
atributos especificados.
 Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas.
 Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes grandezas.
 Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas.
 Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas.
 Exprimir ideias matemáticas e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.
 Desenvolver interesse pela Matemática.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade
de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

ORGANIZAÇÃO
E TRATAMENTO
DE DADOS

 Recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos discretos utilizando
diferentes representações e interpretar a informação representada.
 Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados.
 Comunicar raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos dados recolhidos e
tratados.
 Desenvolver interesse pela Matemática.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade
de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

ESTUDO DO MEIO | 2º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liderança








Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.

 Demonstrar interesse e curiosidade.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.
 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

Conhecimentos e Capacidades

SOCIEDADE

NATUREZA

TECNOLOGIA

 Reconhecer a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do seu
passado pessoal e familiar.
 Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história pessoal, localizando-os em
mapas ou plantas e numa linha de tempo.
 Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as
respetivas atividades e funções.
 Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica
de situações de conflito.
 Reconhecer as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades.
 Reconhecer influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia-a-dia.
 Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança.
 Distinguir os principais órgãos associando-os à sua principal função vital.
 Associar os ossos e os músculos à posição, ao movimento e ao equilíbrio, reconhecendo que
o seu bom funcionamento implica cuidados específicos.
 Refletir sobre comportamentos e atitudes e vivenciados.
 Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos.
 Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e
coletiva.
 Investigar as propriedades dos diferentes materiais.
 Comparar diversos materiais através dos circuitos elétricos, discutindo as suas aplicações e as
regras de segurança na sua utilização.
 Reconhecer a importância da evolução tecnológica.
 Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais.
 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e
responsabilidade.
 Refletir sobre o tempo gasto na utilização das tecnologias.
 Identificar alguns efeitos benéficos e prejudiciais da tecnologia.
 Identificar símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a
produção e a utilização de bens.
 Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes representações cartográficas,
reconhecendo as suas fronteiras.
 Caracterizar os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua
variabilidade.

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

SOCIEDADE/
NATUREZA/
TECNOLOGIA

 Estabelecer a correspondência entre as mudanças de estado físico (evaporação,
condensação, solidificação, fusão) e as condições que as originam, com o ciclo da água.
 Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis.
 Relacionar as características dos seres vivos com o seu habitat.
 Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento
de atitudes responsáveis face à Natureza.
 Distinguir vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos.
 Prever as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais.
 Elaborar itinerários do quotidiano.
 Descrever elementos naturais e humanos do lugar onde vive.
 Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos.
 Representar lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço.
 Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade e a necessidade da sua preservação.
 Saber colocar questões sobre problemas ambientais
 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber
comunicar.
 Comparar meios de comunicação e informação.

PORTUGUÊS – 3º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilida
de e
Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

ORALIDADE
(Compreensão
e Expressão)

LEITURA

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

Perfil de Desempenho
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
 Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
 Demonstrar interesse e curiosidade.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.
 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
 Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.
 Identificar, organizar e registar informação relevante em função dos objetivos de escuta.
 Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes intencionalidades comunicativas.
 Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.
 Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais.
 Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios da
cooperação e da cortesia.
 Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar narrações.
 Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto escrito.
 Ler textos com características narrativas e descritivas, em silêncio e autonomamente.
 Distinguir características de estruturação e finalidade.
 Ler textos com entoação e ritmos adequados.
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.
 Compreender textos.
 Mobilizar experiências e saberes.
 Exprimir opinião crítica.
 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.
 Desenvolver um projeto de leitura que implique seleção de obras, a partir de preferências do

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa
/ Sumativa
 Fichas De Leitura
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Produção De Textos
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

ESCRITA

GRAMÁTICA

aluno previamente discutidas em aula.
 Antecipar a história com base em noções elementares.
 Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos.
 Ler poemas em público, com segurança.
 Participar em representações de textos dramáticos literários.
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista.
 Representar graficamente os fonemas para as relações fonema-grafema e grafema-fonema mais
frequentes.
 Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados.
 Redigir textos com utilização correta (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e
sinais auxiliares da escrita).
 Avaliar os próprios textos visando o aperfeiçoamento.
 Escrever textos géneros variados, adequados a finalidades como narrar e informar, em
diferentes suportes.
 Exprimir opiniões e fundamentá-las.
 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão).
 Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico.
 Identificar a classe das palavras: determinante (possessivo e demonstrativo), quantificador
numeral e advérbio.
 Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito e no futuro do modo
indicativo.
 Utilizar apropriadamente os tempos verbais.
 Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e das
funções sintáticas centrais (sujeito e predicado).
 Distinguir tipos de frase, valor afirmativo ou negativo.
 Recorrer de modo intencional e adequado a conectores diversificados, em textos orais e escritos.
 Usar frases complexas para exprimir sequências.
 Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e a partir das múltiplas relações que
podem estabelecer entre si.
 Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal.
 Conhecer a família de palavras como modo de organização do léxico.
 Mobilizar adequadamente as regras de ortografia.

MATEMÁTICA – 3º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

NÚMEROS E
OPERAÇÕES

GEOMETRIA E
MEDIDA










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
 Ler e representar números até à centena de milhar.
 Identificar o valor posicional dos algarismos.
 Representar números racionais não negativos na representação decimal.
 Comparar e ordenar números naturais.
 Realizar estimativas.
 Reconhecer regularidades em sequências e tabelas
 Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações.
 Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e divisão.
 Calcular com números racionais não negativos na representação decimal.
 Estabelecer relações entre as diferentes representações dos números e utilizá-los em
diferentes contextos.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais não
negativos e avaliar a plausibilidade dos resultados.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel.
 Desenhar e descrever polígonos.
 Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa
/ Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS

 Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, relacionando-as e fazendo
estimativas de medidas.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas e avaliar a plausibilidade dos
resultados
 Resolver problemas envolvendo grandeza e propriedade das figuras geométricas e a
organização e tratamento de dados.
 Exprimir e explicar ideias, explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel.
 Analisar e interpretar informação.
 Reconhecer e dar exemplo de acontecimentos certos, possíveis e impossíveis.
 Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística.
 Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da
estatística.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel.

ESTUDO DO MEIO – 3º ANO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Perfil de Desempenho









Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Cidadania,
Participação e
Liderança

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.

SOCIEDADE

 Reconhecer unidades de tempo.
 Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história.
 Reconhecer vestígios do passado local.
 Reconstituir o passado de uma instituição, recorrendo a fontes orais e documentais.
 Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na sua comunidade.
 Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.
 Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos povos europeus,
valorizando a sua diversidade.
 Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da
Criança.

NATUREZA

 Conhecer procedimentos adequados em situação de queimaduras, hemorragias, distensões,
fraturas, mordeduras de animais e hematomas.
 Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida saudável.
 Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, reconhecendo a importância da
preservação da Natureza.
 Reconhecer a reprodução dos seres vivos.
 Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo), a partir da realização de
atividades experimentais.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

 Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da superfície da
Terra (continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos).
 Distinguir formas de relevo e recursos hídricos, do meio local, localizando-os em mapas.
 Identificar os diferentes agentes erosivos, reconhecendo que dão origem a diferentes
paisagens à superfície da Terra.
 Relacionar os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do dia e da noite
e a existência de estações do ano.
 Compreender, recorrendo a um modelo, que as fases da Lua resultam do seu movimento em
torno da Terra e dependem das posições relativas da Terra e da Lua em relação ao Sol.
 Utilizar instrumentos para orientação e localização no espaço de elementos naturais e
humanos, tendo como referência os pontos cardeais.
 Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases e identificar a existência de
transformações reversíveis.

TECNOLOGIA

SOCIEDADE/
NATUREZA/
TECNOLOGIA

 Comparar o comportamento da luz no que respeita à sua propagação em diferentes
materiais (transparentes, translúcidos e opacos).
 Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força sobre um
objeto e do movimento exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies.
 Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, etc.) de
acordo com as suas funções, princípios e relações.
 Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre magnetes.
 Utilizar informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia.
 Distinguir diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, saúde,
alimentação, etc.).
 Reconhecer o modo como as modificações ambientais provocam desequilíbrios nos
ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos e da sociedade.
 Identificar um problema ambiental ou social existente na sua comunidade, propondo
soluções de resolução.
 Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar.
 Reconhecer as potencialidades da internet, utilizando as tecnologias de informação e da
comunicação com segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em sigilo.
 Reconhecer o papel dos média na informação sobre o mundo atual.
 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, reconhecendo como se constrói
o conhecimento.

INGLÊS | 3º ANO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
(Áreas de competências (A, B, C, D, F, H, I)

Compreensão Oral

Interação/ Produção Oral

Leitura

Escrita

Domínio Intercultural

Descritores de Desempenho
 Compreender diferentes sons, entoações e ritmos em rimas, chants e canções
na língua inglesa.
 Compreender palavras e expressões simples nas diferentes formas de
cumprimentar e despedir, agradecer, elogiar e incentivar, aceitar e rejeitar.
 Entender breves instruções dadas pelo professor.
 Identificar e reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados.
 Exprimir-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos em
língua inglesa.
 Interagir com o professor e colegas, utilizando expressões e frases simples,
para cumprimentar, agradecer e despedir-se.
 Saber responder sobre identificação pessoal, preferências pessoais e sobre os
temas apresentados, com ajuda de imagens.
 Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua inglesa, as letras do
alfabeto, vocábulos conhecidos e memorizados.
 Pronunciar, com alguma clareza, palavras simples e conhecidas.
 Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais.
 Ler e compreender palavras e frases simples, identificando vocabulário simples
acompanhado por imagens.
 Ler pequenas frases com vocabulário conhecido.
 Legendar imagens, com palavras dadas.
 Ordenar letras para escrever palavras associadas a imagens.
 Preencher espaços lacunares, em frases simples, com palavras dadas.
 Ordenar palavras dadas para escrever frases simples. Rever e aperfeiçoar
textos escritos.

Ponderação
(%)

20%

15%

80%

20%

15%

 Identificar festividades em diferentes partes do mundo.
 Identificar atividades relacionadas com as festividades da cultura anglo10%
americana.
 Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro,
identificando diferentes países no mapa.

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de
avaliação formativa /
sumativa
 Fichas de leitura
 Observação direta
 Grelhas de
observação
 Interação oral
 Apresentação oral
 Trabalho de
projeto / pares /
grupo / pesquisa
 Produção de
frases ou textos
 Resolução de
questionários de
natureza diversa
 Autoavaliação
 Outros
instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma.

Atitudes e Valores
(Áreas de competência (A, F, G)

Responsabilidade
Integridade

e

Excelência E Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade










Querer saber e aprender mais.
Ser interessado.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar os espaços envolventes, preservando o meio ambiente.

Avaliado nos outros domínios.

Léxico e Gramática

 Conhecer vocabulário simples do dia a dia
 Reconhecer nomes próprios.
 Reconhecer nomes de alguns países e diferentes nacionalidades.
 Identificar membros da família restrita e alargada.
 Identificar números até 20.
 Identificar os dias da semana.
 Identificar os meses do ano e as estações do ano.
 Conhecer vocabulário relacionado com a escola.
 Identificar pessoas dentro da sala de aula e objetos dentro da sala de aula.
 Identificar atividades e jogos dentro e fora da sala de aula.
 Identificar meios de transporte de e para a escola.
 Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada, com base nas
estações do ano.
 Identificar vocabulário relacionado com o outono/primavera/ Inverno/Verão.
 Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do
funcionamento da língua.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar os trabalhos propostos.
 Respeitar as regras e agir corretamente.
 Aspirar ao trabalho bem feito e ao rigor.
 Ser empenhado.

5%

5%
20%
5%

5%

 Observação direta
 Grelhas
de
observação
 Autoavaliação

PORTUGUÊS | 4º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidad
e e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

ORALIDADE
(Compreensão e
Expressão)

LEITURA

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.









Selecionar informação relevante e regista-a.
Distinguir informação implícita e explícita, essencial e acessória.
Pedir e tomar a palavra.
Planear, produzir e avaliar discursos orais, com vocabulário variado e frases complexas.
Participar com empenho nas atividades.
Realizar exposições breves.
Exprimir opinião partilhando ideias.
Assegurar contacto visual com a audiência.












Ler textos de maior complexidade, em silêncio e autonomamente.
Distinguir características de estruturação e finalidade.
Ler fluentemente e de forma segura.
Compreender textos.
Mobilizar experiências e saberes.
Explicitar ideias-chave.
Identificar o assunto e o tema do texto.
Exprimir opinião crítica.
Expressar reações de leitura de modo criativo.
Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Leitura
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Produção De Textos
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

ESCRITA

GRAMÁTICA

 Desenvolver um projeto de leitura, integrando questionário.
 Antecipar a história com base em noções elementares.
 Compreender a organização interna e externa de textos e recursos que enfatizam o sentido
do texto.
 Dramatizar textos e dizer poemas memorizados.
 Participar em representações de textos dramáticos literários.
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista.
 Escrever relatos com início, desenvolvimento e conclusão.
 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão.
 Usar frases complexas para exprimir sequências.
 Superar problemas por meio de revisão com vista ao aperfeiçoamento de texto.
 Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita.
 Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos e coerentes.
 Identificar a classe e a subclasse das palavras.
 Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e no
modo imperativo.
 Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos.
 Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.
 Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases com negação e
com advérbios pré-verbais.
 Recorrer a diversos conectores.
 Distinguir frases simples de frases complexas.
 Aplicar processos de expansão e redução de frases.
 Inferir o significado de palavras desconhecidas.
 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao
sentido literal.
 Compreender processos de formação e de organização do léxico.
 Reconhecer o complemento direto e o complemento indireto.
 Explicitar regras de ortografia e de pontuação.

MATEMÁTICA | 4º ANO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

NÚMEROS E
OPERAÇÕES










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.
 Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhão, identificar o
valor posicional de um algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e classes.
 Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações e
avaliar a sua razoabilidade.
 Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações.
 Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e divisão.
 Calcular com números racionais não negativos.
 Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem,
estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-los em diferentes contextos.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais não
negativos.
 Reconhecer regularidades em sequências e tabelas.
 Exprimir oralmente e por escrito e explicar ideias, raciocínios, procedimentos e conclusões.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

GEOMETRIA E
MEDIDA

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS

 Desenhar e descrever polígonos.
 Identificar e distinguir ângulos.
 Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos.
 Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas e fazer estimativas de medidas.
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas e avaliar a plausibilidade dos
resultados.
 Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas e explicar raciocínios.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.
 Analisar e interpretar informação.
 Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos, possíveis e impossíveis.
 Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados.
 Planear e conduzir investigações.
 Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da
estatística.
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel.
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática.

ESTUDO DO MEIO | 4º ANO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Cidadania,
Participação e
Liderança

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade
ambiental.


SOCIEDADE

 Construir frisos cronológicos com os factos e as datas relevantes da História de Portugal.
 Conhecer personagens e aspetos da História de Portugal.
 Relacionar a Revolução do 25 de abril de 1974 com a obtenção de liberdade e direitos.
 Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
 Conhecer o número de Estados Membros da União Europeia e localizar alguns no mapa da
Europa.
 Reconhecer a existência de fluxos migratórios, identificando causas e consequências.

NATUREZA

 Descrever, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas digestivo,
respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo.
 Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência.
 Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo.
 Identificar alguns ossos e músculos do corpo humano.
 Localizar o planeta Terra no Sistema Solar.
 Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas para localizar formas de relevo,
rios, lagos e lagoas em Portugal.
 Comparar diferentes formas de relevo de Portugal.
 Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa /
Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Mini Testes
 Questões Aula
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma






TECNOLOGIA

SOCIEDADE/
NATUREZA/
TECNOLOGIA

Reconhecer alguns fenómenos naturais.
Recolher e agrupar amostras de rochas, de acordo com as suas propriedades.
Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região.
Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano.

 Comparar diversos materiais através dos circuitos elétricos, discutindo as suas aplicações e as
regras de segurança na sua utilização.
 Identificar objetos tecnológicos utilizados no passado e no presente, relacionando-os com os
materiais utilizados no seu fabrico, para constatar permanências e evoluções.
 Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade.
 Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais.
 Reconhecer e valorizar o património natural e cultural identificando na paisagem elementos
naturais e vestígios do passado, costumes, tradições, símbolos e efemérides.
 Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos com a distribuição espacial de
fenómenos humanos.
 Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na
qualidade do ambiente, reconhecendo a necessidade de adotar medidas que minimizem o
impacto negativo.
 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e
responsabilidade.
 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber
comunicá-los.

INGLÊS | 4º ANO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
(Áreas de competências (A, B, C, D, F, H, I)

Compreensão Oral

Interação/ Produção Oral

Leitura

Descritores de Desempenho
 Compreender palavras, expressões e vocabulário simples em pequenos
textos.
 Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada sobre
os temas estudados.
 Entender instruções dadas diretamente pelo professor para completar
pequenas tarefas.
 Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas.
 Exprimir-se de forma adequada em contextos simples e variadas,
utilizando formas de tratamento adequadas.
 Interagir com o professor e colegas em situações simples e previamente
preparadas, utilizando palavras e expressões de concordância, aceitação e
recusa.
 Saber perguntar e responder, utilizando vocabulário e frases simples,
sobre os diferentes temas estudados.
 Produzir sons, entoações e ritmos da língua, através de rimas, chants e
canções.
 Expressar-se, com vocabulário simples, exprimindo agrado e desagrado,
se é capaz ou não de fazer determinadas atividades.
 Pronunciar, com correção, expressões e frases simples, dos diferentes
temas estudados.
 Ler e compreender frases e textos simples.
 Identificar vocabulário acompanhado por imagens.
 Ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário dos temas estudados.

Ponderação (%)
15%

15%
80%

20%

Escrita

 Legendar sequências de imagens, utilizando palavras conhecidas.
 Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, com palavras
dadas.

20%

Domínio Intercultural

 Identificar festividades em diferentes partes do mundo.
 Identificar atividades relacionadas com as festividades da cultura angloamericana.
 Identificar alguns estrangeirismos de origem inglesa (t-shirt, hamburger,

10%

Instrumentos de avaliação
 Fichas de avaliação
formativa / sumativa
 Fichas de leitura
 Observação direta
 Grelhas de observação
 Interação oral
 Apresentação oral
 Trabalho de projeto /
pares / grupo / pesquisa
 Produção de frases ou
textos
 Resolução de
questionários de
natureza diversa
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma

Atitudes e Valores
(Áreas de
competência (A, F,
G)

Responsabilidade
Integridade

Excelência E Exigência

e

 Aspirar ao trabalho bem feito e ao rigor.
 Ser empenhado.

Avaliado nos outros domínios

Léxico e Gramática

…)
 Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro,
identificando comidas e bebidas, tradições e costumes.
 Conhecer vocabulário simples do dia a dia
 Identificar numerais cardinais até 100.
 Identificar numerais ordinais nas datas.
 Identificar as horas (eight o’clock, half past nine, etc).
 Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados
 Identificar vocabulário relacionado com o espaço escolar.
 Identificar vocabulário relacionado com o corpo humano.
 Identificar vocabulário relacionado com comidas e bebidas.
 Identificar vocabulário relacionado com os espaços à nossa volta.
 Identificar vocabulário relacionado com animais.
 Identificar vocabulário relacionado com os cinco sentidos.
 Identificar vocabulário relacionado com o sol.
 Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da
língua
 Reconhecer e utilizar as estruturas dadas, de forma implícita, no 3.º ano.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar os trabalhos propostos.
 Respeitar as regras e agir corretamente.

5%
20%
5%

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Autoavaliação

Curiosidade, Reflexão e
Inovação






Cidadania, Participação e
Liberdade

 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar os espaços envolventes, preservando o meio ambiente.

Querer saber e aprender mais.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo.

5%

5%

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1º CICLO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e
Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança

ARTES VISUAIS

Perfil de Desempenho
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola






Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.














Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
Observar diferentes universos visuais.
Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais.
Dialogar de modo a construir leituras da realidade.
Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual.
Apreciar diferentes manifestações artísticas.
Escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos.
Captar a expressividade contida nas imagens.
Apreciar o mundo através da comparação de imagens e/ou objetos.
Integrar a linguagem das artes visuais nas suas experimentações.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Fichas De Avaliação Formativa
/ Sumativa
 Fichas De Trabalho
 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa






EXPRESSÃO
DRAMÁTICA /
TEATRO

DANÇA

Experimentar possibilidades dos materiais e das diferentes técnicas.
Escolher técnicas e materiais de acordo com produções plásticas.
Manifestar capacidades expressivas e criativas.
Apreciar trabalhos, mobilizando diferentes critérios de argumentação.

 Identificar diferentes estilos e géneros de teatro.
 Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro.
 Analisar espetáculos/performances recorrendo a vocabulário adequado.
 Identificar personagens, cenários, ambientes, problemas e soluções da ação dramática.
 Reconhecer diferentes formas de usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e
ambiências.
 Distinguir jogo dramático, improvisação e representação.
 Reconhecer especificidades formais do texto dramático convencional.
 Exprimir opiniões e estabelecer relações.
 Explorar possibilidades motoras e expressivas do corpo.
 Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos.
 Transformar no espaço recorrendo a diferentes elementos.
 Transformar objetos, experimentando diferentes materiais e técnicas para obter efeitos
distintos.
 Construir personagens diferentes.
 Produzir pequenas cenas.
 Defender oralmente as opções utilizadas para comunicar uma ideia.
 Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do corpo.
 Conhecer diferentes formas de ocupar/evoluir no espaço.
 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas.
 Utilizar movimentos do corpo com diferentes relações.
 Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico.
 Relacionar a dança com o património cultural e artístico, compreendendo e valorizando as
diferenças.
 Aprender e aplicar conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos.
 Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico.
 Interagir com os colegas e professor, argumentando e aceitando opiniões.
 Interpretar o seu papel coreográfico, através de um desempenho expressivo-formal.
 Interagir com os colegas na apresentação da performance.

 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma

MÚSICA

 Emitir apreciações e críticas pessoais.
 Recriar sequências de movimentos com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas.
 Construir sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de várias ações e/ou temas.
 Criar pequenas sequências de movimentos e/ou composições coreográficas.
 Apresentar soluções diversificadas para situações-problema propostas.
 Inventar símbolos gráficos, não convencionais, para representação de algumas sequências de
dança.
 Experimentar sons vocais.
 Explorar diversas fontes sonoras.
 Improvisar pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas.
 Criar ambientes sonoros e pequenas peças musicais, utilizando diferentes fontes sonoras.
 Experimentar as potencialidades sonoras de materiais, objetos e instrumentos musicais.
 Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., com diferentes intencionalidades
expressivas.
 Cantar canções diversificadas.
 Tocar peças, utilizando instrumentos musicais.
 Realizar movimentos corporais em contextos diferenciados.
 Comunicar através do movimento corporal.
 Apresentar atividades artísticas, articulando a música com outras áreas.
 Comparar características rítmicas, melódicas… de épocas, estilos e géneros diversificados.
 Utilizar vocabulário e simbologias para descrever e comparar diversos sons e peças musicais.
 Pesquisar diferentes interpretações, utilizando vocabulário apropriado.
 Partilhar músicas e debater sobre os diferentes tipos de música.

EDUCAÇÃO FÍSICA | 1º CICLO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

Conhecimentos e Capacidades

Cidadania,
Participação e
Liderança
1º e 2º anos
Perícias e
manipulações
Deslocamentos e
equilíbrios
Jogos
3º e 4º anos
Ginástica
Jogos
Patinagem
(opcional)
Percursos na
natureza
Natação
Atividades
rítmicas
expressivas
(dança)










Perfil de Desempenho
Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
Demonstrar autonomia, organização e hábitos de trabalho.
Demonstrar interesse e curiosidade.
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da sustentabilidade ambiental.
 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas
 Resistência geral
 Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras básicas, e de
deslocamento
 Flexibilidade
 Controlo de postura
 Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável e ou limitado
 Controlo da orientação espacial
 Ritmo
 Agilidade
 Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras
combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os
colegas e com o professor
 Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de
atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção e oportunidade

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

 Observação Direta
 Grelhas De Observação
 Interação Oral
 Apresentação Oral
 Trabalho De Projeto / Pares /
Grupo / Pesquisa
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma.

APOIO AO ESTUDO | 1º CICLO
Domínios

Atitudes e Valores

Autonomia
Hábitos e
Métodos de
Estudo

Organização

Perfil de Desempenho
 Realizar tarefas de forma autónoma.
 Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho.
 Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, autorregulando a sua
aprendizagem.
 Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades.
 Identificar e selecionar métodos de trabalho.
 Ajudar os colegas com mais dificuldades.
 Cumprir as tarefas que lhe são atribuídas.
 Ouvir as explicações com atenção.
 Recolher e organizar informação para resolução de problemas.

Instrumentos de Avaliação

 Observação Direta
 Grelhas de Observação
 Autoavaliação

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | 1º CICLO
Domínios

Atitudes e Valores

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

Perfil de Desempenho







Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.









Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

Instrumentos de Avaliação





Observação Direta
Grelhas de Observação
Autoavaliação

Conhecimentos e Capacidades

Conhecimento e
compreensão
dos Domínios de
Educação para a
Cidadania
Desenvolvimento
de
Trabalho(s)/Proje
to(s) sobre os
Domínios de
Educação para a
Cidadania

 Conhecer, adquirir e compreender conceitos/informação sobre os domínios abordados,
reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a sua saúde, bem-estar e ambiente.
 Relacionar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los a novas situações/contextos.
 Articular saberes de diferentes áreas do conhecimento.
 Selecionar e organizar informação relevante, a partir de fontes diversificadas.
 Tratar, produzir e comunicar informação relacionada com os domínios abordados.
 Planificar e desenvolver trabalhos/projetos.
 Tomar decisões para resolver problemas.
 Refletir, exprimir e fundamentar ideias e opiniões críticas, oralmente e por escrito, sobre os
domínios abordados.








Observação Direta
Oralidade
Intervenções na aula
Trabalhos de projeto/grupo
Grelhas de Observação
Autoavaliação

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL | 2º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências
A, B, C, D, F, H, I

Tratamento de
informação/
Utilização de
fontes

Compreensão em
HGP:
- Temporalidade
- Espacialidade
Contextualização

Descritores de Desempenho
 Compreender a noção de fonte histórica.
 Distinguir discurso historiográfico de discurso ficcional.
 Interpretar documentos de índole diversa.
 Desenvolver técnicas elementares de pesquisa (ao nível da
recolha, registo e tratamento de informação).
 Utilizar sistemas de datação e cronologias.
 Identificar diferentes ritmos de evolução no contexto do atual
território nacional, detetando processos de permanência e de
mudança.
 Localizar no tempo de personalidades, acontecimentos e
processos marcantes da História de Portugal.
 Utilizar sistemas de representação cartográfica.
 Identificar diferentes modalidades de organização do território.
 Localizar no espaço de personalidades, acontecimentos e
processos.
 Identificar diferentes trajetórias demográficas, sociais e
económicas com reflexo na organização do território.
 Contextualizar a ação de personalidades, de acontecimentos e
de processos.
 Aplicar terminologia/ conceitos essenciais para a compreensão
histórica e geográfica.
 Identificar condicionalismos e consequências de cada fenómeno.
 Referir a existência de perspetivas históricas diferentes a
propósito do mesmo acontecimento, situação ou contexto.
 Comparar realidades de várias épocas da História de Portugal.
 Conhecer a diversidade física do território nacional.
 Conhecer as trajetórias recentes da população e das atividades
económicas em Portugal.

Ponderação
(%)

Instrumentos de avaliação

30%

 Fichas de avaliação

10%

 Participação oral

40%

 Trabalhos realizados na aula/casa
(tipologia diversa, por exemplo:
questão-aula; tpc; ficha de
trabalho; trabalho de pesquisa/
investigação; trabalho de
grupo/pares; DAC)

80%
(Registos de observação direta; Ficha
de autoavaliação)

Atitudes e Val ores
Áreas de compe tências
C, D, E, F, G

Comunicação em
HGP

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

 Comunicar ideias por escrito e oralmente, aplicando o
vocabulário específico.
 Utilizar as TIC para comunicar e partilhar ideias.
 Utilizar diferentes expressões artísticas na transmissão e
divulgação do conhecimento histórico-geográfico.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar as tarefas da aula/extra-aula.
 Respeitar as regras e agir corretamente.
 Revelar empenho.
 Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
 Demonstrar interesse.
 Revelar espírito crítico.
 Ser autónomo e pró-ativo.
 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

8%

4%
20%
4%

4%

(Registos de observação direta; Ficha
de autoavaliação)

PORTUGUÊS | 2º CICLO
Domínios

ORALIDADE
(Compreensão e Expressão)

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências : A, B, C, D, H, I

LEITURA

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

ESCRITA

Descritores de Desempenho
 Interpretar discursos orais em diferentes suportes.
 Utilizar procedimentos para registar e reter a informação.
 Produzir discursos orais coerentes e com diferentes finalidades.
 Compreender e apresentar argumentos.
 Ler, em voz alta ou em silêncio, textos diversos e com diferentes
finalidades (lúdicas, estéticas ou informativas).
 Compreender o sentido dos textos.
 Fazer inferências, justificando-as.
 Identificar o tema, ideias principais e pontos de vista.
 Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
 Identificar recursos expressivos e compreender a sua utilização para a
construção de sentido do texto.
 Utilizar procedimentos para registar e tratar a informação.
 Analisar textos em função do género textual.
 Ler e interpretar textos literários de natureza narrativa, lírica e
dramática.
 Interpretar o texto em função do género literário.
 Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.
 Reconhecer a estrutura, os elementos e as características do texto
narrativo.
 Reconhecer e explicar recursos expressivos utilizados no texto literário.
 Tomar consciência como os temas, as experiências e os valores são
representados nos textos literários e compará-los com outras
manifestações artísticas.
 Ler, declamar e fazer representações teatrais.
 Planificar a escrita de textos (registo de ideias e sua hierarquização).
 Escrever textos organizados, de acordo com o género textual que
convém à finalidade comunicativa.
 Redigir corretamente, respeitando as regras de ortografia e de
pontuação.

Ponderação (%)

15%








20%



80%

15%

20%




Instrumentos de
avaliação
Fichas de avaliação
formativa / sumativa
Fichas de leitura
Observação direta
Grelhas de
observação
Interação oral
Apresentação oral
Trabalho de projeto
/ pares / grupo /
pesquisa
Produção de textos
Resolução de
questionários de
natureza diversa
Autoavaliação
Outros instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma.

Atitudes e Valores
Áreas de competências E, F, G

GRAMÁTICA

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

 Escrever textos diversos (narrativos, descritivos, informativos e de
opinião).
 Rever e aperfeiçoar textos escritos.
 Identificar classes de palavras.
 Conjugar verbos regulares e irregulares (modo indicativo).
 Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.
 Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número e ao
género.
 Identificar os constituintes da frase (sujeito, vocativo, predicado e
complementos direto/indireto).
 Distinguir frases simples de frases complexas,
 Conhecer processos de formação de palavras (derivação e composição).
 Conhecer e aplicar as regras de utilização dos sinais de pontuação.
 Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento
interpessoal, em diversos contextos de formalidade.














Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Ser criativo.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

10%

 Observação direta
 Grelhas de
observação
 Autoavaliação

8%

4%
20%
4%

4%

INGLÊS | 2º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências : A, B, C, D, H, I

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA:
- Compreensão
oral/audiovisual*
- Produção/ Interação
oral*

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA:
- Compreensão escrita*
- Produção/Interação
Escrita

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL
COMPETÊNCIA
LINGUÍSTICA

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA

Descritores de Desempenho

Ponderação (%)

Compreensão oral/audiovisual
 segue instruções detalhadas dadas pelo professor;
15%
 identifica o conteúdo principal do que se ouve e vê, os
intervenientes e a sequência do discurso, assim como
informações específicas;
Produção/Interação oral
 fala sobre os temas explorados;
 descreve imagens, locais, actividades e acontecimentos;
15%
 entende e troca ideias em situações quotidianas
previsíveis;
 inicia, mantém ou termina uma conversa breve.
Compreensão escrita
 compreende textos sobre temas abordados;
 identifica informação essencial em textos de diversas
tipologias;
 lê pequenos textos no âmbito da leitura extensiva;
Produção/Interação Escrita
50%
 escreve sobre pessoas, objetos e rotinas;
 escreve diálogos com encadeamento lógico; descreve
planos para o futuro;
 interage de forma simples, completando formulários,
mensagens e textos curtos.
 reconhece realidades interculturais distintas;
*(Competências
 adquire e utiliza correta e adequadamente vocabulário,
da
conteúdos e regras gramaticais;
comunicação
 comunica eficazmente em contexto;
transversais,
mobilizadas e
 trabalha e colabora em pares e pequenos grupos;
avaliadas em
 utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao
todos os
saber em contexto;
domínios
 pensa criticamente;
 relaciona conhecimentos de forma a desenvolver e atividades)

80%

Instrumentos de avaliação
 Fichas de avaliação
formativa / sumativa
 Trabalho individual/ de
projeto/ pares / grupo /
pesquisa
 Observação da produção
e interacção oral e escrita
nas aulas
 Apresentações orais
 Questões-aula e/ou
fichas de trabalho
(compreensão escrita,
produção e interacção
escrita, léxico e gramática)
 Auto e heteroavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma.

Atitudes e Valores
Áreas de competências E, F, G

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

criatividade em contexto;
 desenvolve o aprender a aprender em contexto e
aprende a regular o processo de aprendizagem.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar os trabalhos propostos.
 Respeitar as regras e agir corretamente.
 Revelar empenho.
 Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
 Ser criativo.
 Demonstrar interesse.
 Revelar espírito crítico.
 Ser autónomo e proativo.
 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio
ambiente.

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Auto e heteroavaliação

8%

4%
20%
4%

4%

CIÊNCIAS NATURAIS | 2º CICLO

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

Domínios
Conhecimento e
compreensão de
conceitos, leis,
princípios e teorias
científicas
Trabalho prático.
Raciocínio.
Comunicação científica.

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Descritores de Desempenho
 Conhecer e compreender conceitos, leis, princípios e teorias
científicas.
 Relacionar e aplicar os conhecimentos adquiridos a novas
situações/contextos.
 Dominar procedimentos e técnicas diversificadas.
• Interpretar textos científicos, com rigor, formulando problemas e
hipóteses.
• Recolher, registar e organizar dados de observações a partir de
fontes diversificadas.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos
já aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.
• Compreender e construir argumentos científicos e raciocínios
lógicos.
 Formular e comunicar ideias e opiniões críticas, oralmente e por
escrito, com precisão e rigor para justificar raciocínios, procedimentos
e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem científicos.






Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.








Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo e proativo.

Ponderação (%)
30%
10%
40%

80%

Instrumentos de avaliação
 Fichas de avaliação
 Oralidade/intervenções na
aula
 Trabalhos realizados na
aula/casa:
- Questões de aula
- Minifichas
- Fichas de trabalho
- Trabalhos
individuais/grupos,
- Relatórios de atividades
práticas e/ou
experimentais/Registos de
conclusões/Sínteses de
atividades
- Questionários de natureza
diversa
- Trabalhos de
projeto/pesquisa/investigação
- Registos de observação
- Fichas de autoavaliação

8%

4%

4%

20%

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Autoavaliação

Cidadania, Participação
e Liberdade

 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

4%

Observações: a) Os instrumentos de avaliação elencados correspondem apenas a exemplos possíveis, não devendo ser encarados de forma fechada. Outros poderão surgir, tendo em
conta as necessidades/características de cada turma.

MATEMÁTICA | 2º CICLO

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

Domínios
Conhecimento e
compreensão de
conceitos e
procedimentos
Matemáticos
Resolução de problemas.
Raciocínio.
Comunicação
matemática.

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Descritores de Desempenho
 Conhecer e compreender procedimentos, técnicas,
propriedades e relações matemáticas.
 Aplicar conhecimentos adquiridos a novas situações.
 Dominar procedimentos e técnicas diversificadas.

conceitos,

 Interpretar textos matemáticos, com rigor, formulando problemas.
 Formular e resolver problemas, concebendo e aplicando estratégias de
resolução e avaliando a plausibilidade dos resultados.
 Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já
aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.
 Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.
 Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e linguagem próprios da matemática.












Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo e proativo.

30%

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de avaliação

5%

 Participação oral

45%

 Trabalhos realizados
na aula/casa
(Questões de aula,
Minifichas, Fichas de
trabalho, Trabalho de
pares/grupos,
Resolução de
questionários de
natureza diversa,
trabalhos de
pesquisa/investigação e
outros instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma)

Ponderação (%)

80%

8%

4%

4%

20%

 Observação direta
 Grelhas de
observação
 Autoavaliação

Cidadania, Participação e
Liberdade

 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

4%

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2º CICLOS

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H,
I, J

Domínios

Investigar
e
Pesquisar

Comunicar
e
Colaborar
Criar
e
Inovar

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

Descritores de Desempenho
 Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos
centrando-se em evidências.
 Desenvolve a autonomia.
 Conhece e utiliza a linguagem e as simbologias associadas às
tecnologias.
 Assimila a responsabilidade e tem consciência da forma como os
seus atos e decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o
ambiente.
 Usa plataformas de aprendizagem e colaboração.
 Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido de contexto,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e
flexibilidade.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar as tarefas propostas.
 Respeitar as regras e agir corretamente.
 Ser empenhado.
 Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
 Demonstrar interesse.
 Revelar espírito crítico.
 Ser criativo.
 Ser autónomo e proativo.
 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

Ponderação (%)

Instrumentos de avaliação

30%

 Fichas de avaliação

10%

 Participação oral

40%

 Trabalhos realizados na aula/casa
(Fichas de trabalho, Trabalho de
pares/grupos, Resolução de
questionários de natureza diversa,
trabalhos de pesquisa/investigação e
outros instrumentos considerados
pertinentes e adequados ao grupo
turma)

80%

8%

4%
20%
4%

4%

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Autoavaliação

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | 2º CICLO

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J *

Conhecimento e
compreensão dos
Domínios de Educação
para a Cidadania

Atitudes e Valores
Áreas de competência: C, D, E, F, G *

Domínios

Responsabilidade e
Integridade

Desenvolvimento de
Trabalho(s)/Projeto(s)
sobre os Domínios de
Educação para a
Cidadania

Descritores de Desempenho
 Conhecer, adquirir e compreender conceitos/informação sobre os
domínios abordados, reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a
sua saúde, bem-estar e ambiente.
 Relacionar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los a novas
situações/contextos.
 Articular saberes de diferentes áreas do conhecimento para aprofundar
os domínios abordados.
 - Selecionar e organizar informação relevante, a partir de fontes
diversificadas.
 Tratar, produzir e comunicar, com rigor, informação relacionada com os
domínios abordados.
 Planificar e desenvolver trabalhos/projetos.
 Tomar decisões para resolver problemas.
 Refletir, exprimir e fundamentar ideias e opiniões críticas, oralmente e
por escrito, sobre os domínios abordados.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar as tarefas propostas.
 Respeitar as regras e agir corretamente.

Ponderação (%)

30%

60%

30%

Instrumentos de avaliação a)
 Oralidade/Intervenções
na aula
 Trabalhos de
projeto/grupo
 Portefólios de grupo
 Questionários de
natureza diversa
 Registos de reflexões/
debates/ conclusões/sínteses
 Listas de verificação
 Registos de observação
 Fichas de auto e
heteroavaliação

10%

 Revelar empenho.
10%
 Listas de verificação
 Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
 Registos de observação
40%
 Demonstrar interesse.
 Fichas de auto e
Curiosidade, Reflexão e
 Revelar espírito crítico.
heteroavaliação
10%
Inovação
 Ser criativo.
 Ser autónomo e proativo.
 Respeitar e ser tolerante com os outros.
Cidadania, Participação
10%
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
e Liberdade
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.
Observações: a) Os instrumentos de avaliação elencados correspondem apenas a exemplos possíveis, não devendo ser encarados de forma vinculativa e fechada.
Outros poderão surgir tendo em conta as necessidades/características de cada turma.
Excelência e Exigência

EDUCAÇÃO FÍSICA | 2º CICLO

Conhecimentos e
Capacidades
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Domínios

Ponderação (%)

ÁREA DAS
ATIVIDADES FÍSICAS

 Realiza os gestos técnicos/táticos das atividades físico-desportivas
selecionadas (Atletismo, Ginástica, etc.)

40%

ÁREA DA APTIDÃO
FÍSICA

 Condição Física

5%

45%

ÁREA DOS
CONHECIMENTOS

 Interioriza as aprendizagens elementares e domina os conceitos básicos.
 Relaciona as aprendizagens adquiridas.
 Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo e de arbitragem.

15%

15%






Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.

20%









Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Ter cuidados básicos de higiene
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo e proativo.

RESPONSABILIDADE
E INTEGRIDADE
Atitudes e Valores
E, F, G, H

Descritores de Desempenho

EXCELÊNCIA E
EXIGÊNCIA
CURIOSIDADE,
REFLEXÃO E
INOVAÇÃO
CIDADANIA,
PARTICIPAÇÃO E
LIBERDADE

 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

10%
40%
5%

5%

Instrumentos de
avaliação

 Observação direta /
Fichas de registo
 Trabalho individual
 Trabalho de grupo
 Trabalhos escritos /
relatórios
 Testes práticos
 Fichas de avaliação
/ Questões orais
 Grelhas de Registo

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | 2º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades

Processos
Tecnológicos

Tecnologia e
Sociedade

Recursos e
Utilizações
Tecnológicas

Atit
ude
se
Valo
res

Responsabilidade
e Integridade

Descritores de Desempenho

Ponderação (%)

 Distinguir as fases de realização de um projeto (identificação, pesquisa, realização
e avaliação);
 Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas;
 Comunicar através do desenho, as ideias e soluções, utilizando esquemas e
simbologias;

5%

 Diferenciar os modos de produção artesanal e industrial, indicando os fatores de
desenvolvimento e evolução tecnológica;
 Reconhecer recursos e técnicas para a concretização de protótipos e projetos.
(consoante a evolução da pandemia)

4%

 Reconhecer e explicar o impacto do potencial tecnológico no meio ambiente;
 Compreender a evolução dos objetos e equipamentos, tendo em conta o contexto
social e natural;
 Analisar situações como consumidor e defensor do património cultural e natural;
 Apresentar propostas com preocupações relevantes para o progresso social.

4%

 Produzir artefactos, objetos e sistemas simples, adequando materiais e técnicas;
(consoante a evolução da pandemia)
 Utilizar e adaptar técnicas de acordo com as propriedades dos materiais (madeiras,
papéis, plásticos, têxteis, pastas), e na sua transformação (união, corte, assemblagem,
conformação); (consoante a evolução da pandemia)

5%

 Manipular operadores tecnológicos (movimento, energia, estrutura) de acordo
com as suas funções e princípios, colaborando no cuidado com o seu corpo e no
cumprimento de normas de segurança e de higiene; (consoante a evolução da
pandemia)

5%

 Criar soluções tecnológicas com reutilização ou reciclagem de materiais, com ação
consciente de sustentabilidade ambiental; (consoante a evolução da pandemia)
 Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas.
(consoante a evolução da pandemia)

4%

 Respeitar as regras de convivência e de trabalho;
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas

Instrumentos de
avaliação

6%
6%

4%
 Trabalhos
individuais/grupo
 Trabalhos Práticos

5%
4%
5%

65%

 Registos de
observação
 Listas de verificação

4%
 Autoavaliação
 Portfólio

4%

12%

35%

 Registos de
observação

próprias ações;
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola. (consoante a
evolução da pandemia)

 Listas de verificação
 Autoavaliação

Excelência e
Exigência

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal;
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.

7%

Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

 Querer saber e aprender mais;
 Desenvolver pensamento reflexivo, crítico e criativo.

7%

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural;
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação; (consoante a evolução da
pandemia e sem contacto com materiais/pessoas)
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da solidariedade e
da sustentabilidade ambiental.

9%

Cidadania,
Participação e
Liberdade

EDUCAÇÃO MUSICAL | 2º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Experimentação e
Criação

Interpretação e
Comunicação

Descritores de Desempenho
 Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos
da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando
múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais,
(imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e
tecnologias gradualmente mais complexas.
 Explorar ideias sonoras e musicais partindo de determinados estímulos e
temáticas.
 Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e
manipulando vários elementos da música (altura, dinâmica, ritmo, forma,
timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos
sonoros, instrumentos musicais.
 Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a
construção do seu referencial criativo
 Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e
sem acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e domínio
básico da técnica vocal.
 Tocar diversos instrumentos acústicos, a solo e em grupo, repertório
variado, controlando o tempo, ritmo e dinâmica, com progressiva destreza
e confiança.
 Interpretar, através de movimentos corporais diferentes, contextos
musicais
 Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais
diferenciados.
 Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a
música com outras áreas do conhecimento

Ponderação (%)

5%

5%
5%

5%
80%
6%

6%

6%
6%
6%

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de
avaliação.
 Testes de
execução vocal e
instrumental *
 Observação
direta.
 Registo em
grelhas de
observação direta.
 Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo.
 Fichas de
trabalho/caderno de
atividades.
 Verificação do
caderno diário.
 Participação nas
aulas.
 Testes escritos e
orais de perceção
auditiva.
 Auto e
heteroavaliação.

Atitudes e Valores
E, F, G, H

Apropriação e Reflexão

 Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas,
formais tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e
géneros musicais diversificados.
 Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para
documentar, descrever e comparar diversas peças musicais.
 Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em
espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais, óperas e
outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando
vocabulário apropriado.
 Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os
enquadramentos socioculturais do passado e do presente.
 Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento,
através de atividades diversificadas do saber.
 Comparar e identificar criticamente a música, relacionando-a com o seu
dia a dia.

5%

5%
5%

5%
5%
5%

Responsabilidade e
Integridade

 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas
suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola.

5%

Excelência e Exigência

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.

5%

Curiosidade, Reflexão e
Inovação
Cidadania, Participação e
Liberdade

 Querer saber e aprender mais.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.
 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da
sustentabilidade ambiental.

 Observação direta
 Grelhas de
observação
 Auto e
heteroavaliação
20%

5%

5%

* Se não se efetuarem testes de execução vocal e instrumental a ponderação destes parâmetros será adicionada aos restantes parâmetros do
domínio da interpretação e comunicação.

EDUCAÇÃO VISUAL | 2º CICLO
Domínios

Descritores de Desempenho
 Identificar diferentes manifestações artísticas e culturais;

Conhecimentos e Capacidades

Apropriação e
Reflexão

Interpretação e
Comunicação

Atitudes e Valores

Experimentação
e Criação

Responsabilidade
e Integridade

 Compreender os princípios da linguagem das artes visuais;
 Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte de acordo com o seu contexto;
 Descrever com vocabulário adequado as suas características formais;
 Selecionar com autonomia informação para trabalho de pares pares (consoante a
evolução da pandemia em regime à distância com recurso a plataformas) ou
individual.
 Utilizar o quotidiano para a construção de ideias;
 Utilizar as etapas do trabalho artístico no seu próprio sistema de trabalho;
 Manifestar capacidades expressivas e criativas, em vários processos de registo;
(consoante a evolução da pandemia)
 Utilizar as várias etapas do processo artístico;
 Conjugar a intencionalidade da temática com os elementos visuais.
 Utilizar diferentes materiais e suportes; (consoante a evolução da pandemia)
 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção;
 Utilizar de forma criativa e expressiva as técnicas adquiridas; (consoante a
evolução da pandemia)
 Desenvolver trabalhos e projetos cruzando várias áreas artísticas: instalações,
happening, multimédia, performances; (consoante a evolução da pandemia)
 Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico
(sistemático, reflexivo e pessoal).
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho;
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas
próprias ações;
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola. (consoante a
evolução da pandemia)

Ponderação (%)

Instrumentos de avaliação

5%
6%
5%
4%
4%

 Trabalhos
individuais/grupo

3%
5%
4%

 Trabalhos Práticos

65%

5%
4%
5%

 Registos de observação
 Listas de verificação
 Autoavaliação

3%
5%

 Portfólio

4%
3%

 Registos de observação

12%
35%

Excelência e
Exigência

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal;
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.

7%

Curiosidade,
Reflexão e

 Querer saber e aprender mais;
 Desenvolver pensamento reflexivo, crítico e criativo.

7%

 Listas de verificação
 Autoavaliação

Inovação

Cidadania,
Participação e
Liberdade

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural;
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação;
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da solidariedade e
da sustentabilidade ambiental. (consoante a evolução da pandemia)

9%

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA | 2º CICLO

Atitudes e Val ores
Áreas de competências
C, D, E, F, G

Conhecimentos e
Capacidades
Áreas de
competências
A, B, C, D, E, F,
H, I

Domínios
Saber

Saber Fazer

Responsabilidad
e e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

Descritores de Desempenho
 Compreender o significado dos valores humanos e espirituais.

Ponderação
(%)
30%

 Reconhecer a importância dos valores humanos e espirituais para
a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção
responsável na sociedade democrática;
30%
 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação
harmoniosa e salutar.













Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas da aula/extra-aula.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e pró-ativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

60%

Instrumentos de avaliação
 Fichas de trabalho
 Participação oral
 Trabalhos realizados na
aula individuais ou em grupo

12%

8%
40%
10%

10%

(Registos de observação direta;
Ficha de autoavaliação)

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
HISTÓRIA | 3º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências - A, B, C, D, F, H, I

Tratamento de
informação/
Utilização de
fontes

Compreensão
histórica:
- Temporalidade
- Espacialidade
- Contextualização

Descritores de Desempenho
 Analisar/ Interpretar fontes diversificadas para, com base nelas, e em
conhecimentos prévios, inferir leituras historicamente válidas e
abrangentes, sobre o passado.
 Selecionar informação adequada aos temas em estudo.
 Distinguir fontes de informação histórica diversas: primárias,
secundárias, historiográficas e não historiográficas.
 Identificar e caracterizar as principais fases da evolução histórica e
grandes momentos de rutura.
 Localizar no tempo eventos e processos.
 Interpretar cronologias significativas, para compreender a História da
Humanidade, relacionando a história nacional com a história europeia e
mundial.
 Reconhecer a complexidade das ideias de mudança e continuidade
em História, integrando noções sobre diferentes ritmos de evolução e
múltiplas perspetivas sobre sentidos de mudança e permanência.
 Utilizar diferentes formas de representação espacial, como fonte de
compreensão da ação humana, em diferentes espaços, ao longo do
tempo.
 Dominar simbologia e convenções utilizadas nos mapas.
 Integrar, na ideia de História, uma visão diacrónica e
multiperspetivada da ocupação humana nos espaços.
 Apresentar sínteses sobre acontecimentos, processos e períodos de
diversas sociedades do passado.
 Aplicar terminologia e conceitos históricos.
 Identificar fatores dos diferentes domínios das sociedades (aspetos
sociais, económicos, técnicos, políticos, culturais das mentalidades etc.)
 Apresentar breves sínteses diacrónicas sobre contributos
significativos para a Humanidade, de vários indivíduos, grupos sociais,

Ponderação
(%)

80%

Instrumentos de avaliação

30%

 Fichas de avaliação

10%

 Participação oral

40%

 Trabalhos realizados na
aula/casa (tipologia diversa,
por exemplo: questão-aula;
tpc; ficha de trabalho;
trabalho de pesquisa/
investigação; trabalho de
grupo/pares; DAC)

(Registos de observação direta;
Ficha de autoavaliação)

povos e civilizações.
 Relacionar a História nacional com a História universal.

Atitudes e Val ores
Áreas de competências –
C, D, E, F, G

Comunicação em
História

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

 Comunicar ideias por escrito e oralmente, aplicando o vocabulário
específico da História.
 Utilizar as TIC para comunicar e partilhar ideias em História.
 Utilizar diferentes expressões artísticas para disseminar ideias/
situações históricas.













Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas da aula/extra-aula.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e pró-ativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

8%

4%
20%
4%

4%

(Registos de observação direta;
Ficha de autoavaliação)

GEOGRAFIA | 3º CICLO

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências - A, B, C, D, F, H, I

Domínios

Localizar e
compreender os
lugares e as
regiões

Problematizar e
debater as interrelações entre
fenómenos e
espaços
geográficos

Descritores de Desempenho

Ponderação
(%)

 Ler e interpretar mapas de diferentes escalas;
 Utilizar de forma consistente vocabulário e conhecimento
geográfico;
 Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente informação
geográfica de diversas fontes;
 Analisar factos e situações, identificando os seus elementos ou
dados;
 Selecionar informação geográfica pertinente;
 Organizar e sistematizar informação sobre os territórios e
fenómenos geográficos;
 Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na
construção de respostas para os problemas investigados.
80%
 Formular questões/hipóteses face a um fenómeno ou evento;
 Interrogar-se sobre a relação entre os territórios e os fenómenos
geográficos (naturais e humanos);
 Analisar diferentes cenários de evolução de características
inerentes ao meio natural;
 Participar em debates que requeiram a sustentação de
afirmações, elaboração de opiniões e análise de factos ou dados;
 Pesquisar problemas ambientais e sociais, utilizando guiões de
trabalho e questões geograficamente relevantes;
 Estabelecer relações intra e interdisciplinares acerca dos
fenómenos geográficos.

Instrumentos de avaliação

30%
 Fichas de avaliação
10%
 Participação oral
40%
 Outros instrumentos:
Trabalhos realizados na
aula/casa (tipologia diversa,
por exemplo: questão-aula;
tpc; ficha de trabalho;
trabalho de pesquisa/
investigação; trabalho de
grupo/pares; atlas; DAC;
trabalhos para exposições
temáticas)

(Registos de observação direta;
Ficha de autoavaliação)

Atitudes e Val ores
Áreas de competências –
C, D, E, F, G

Comunicar e
participar

Responsabilidade
e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

 Responder a desafios geográficos através da criação de soluções
estéticas criativas ou pessoais, para representar factos e fenómenos
geográficos;
 Expor, oralmente e por escrito, resultados de um trabalho; de
pesquisas efetuadas ou desafios colocados;
 Trabalhar em equipa no desenvolvimento de trabalhos de campo;
de pesquisa ou desenvolvimento de atividades e projetos;
 Contribuir
ativamente
para
o
desenvolvimento
de
projetos/atividades da comunidade escolar/educativa;
 Aplicar, de forma sistematizada, leitura e estudo autónomo para
desenvolvimento das aprendizagens;
 Realizar tarefas que envolvam a aquisição, consolidação e
mobilização do conhecimento.













Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas da aula/extra-aula.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e pró-ativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

8%

4&
20%
4%

4%

(Registos de observação direta;
Ficha de autoavaliação)

PORTUGUÊS | 3º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências : A, B, C, D, H, I

ORALIDADE
(Compreensão e Expressão)

LEITURA

Descritores de Desempenho
 Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção
comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, expressar
sentimentos, persuadir), com base em inferências. *
 Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o objetivo
da audição/visionamento.
 Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das ideias-chave.
 Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos de
comunicação.
 Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de
intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a
exposição oral de um tema.
 Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em
situações com diferentes graus de formalidade.
 Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do
feedback dos interlocutores.
 Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente
acordados com o professor.
 Ler diferentes tipos de texto em suportes variados.
 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de
pesquisa.*
 Explicitar o sentido global de um texto.
 Fazer inferências devidamente justificadas. *
 Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos,
factos, opiniões.
 Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).
 Compreender a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto
 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas
suscitadas pelos textos lidos.
 Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. *

Ponderação (%)








20%




80%

10%




Instrumentos de
avaliação
Fichas de avaliação
formativa / sumativa
Fichas de leitura
Observação direta
Grelhas de
observação
Interação oral
Apresentação oral
Trabalho de projeto
/ pares / grupo /
pesquisa
Produção de textos
Resolução de
questionários de
natureza diversa
Autoavaliação
Outros instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma.

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

ESCRITA

 Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas.
 Interpretar os textos em função do modo e género literário. *
 Identificar marcas formais do texto poético.
 Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e
indicações cénicas.
 Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são
representados na obra e compará-lo com outras manifestações artísticas.
 Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido do
texto.
 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a
suportes variados.
 Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à
audição ou à leitura de um texto ou obra.
 Desenvolver um projeto de leitura.
 Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário
e à finalidade (informativa ou argumentativa).
 Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido,
progressão temática, coerência e coesão. *
 Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto.
 Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e de
conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de novas
informações, evitando repetições e contradições. *
 Escrever com correção sintática, com propriedade vocabular e com
respeito pelas regras de ortografia e de pontuação. *
 Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção
linguística.
 Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de
diversos pontos de vista.
 Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação
das fontes.
 Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na
revisão e na edição de texto.

15%

20%

Atitudes e Valores
Áreas de competências E, F, G

GRAMÁTICA

Responsabilidade e
integridade

Excelência e exigência

Curiosidade, reflexão e
inovação

Cidadania, participação e
liberdade

 Identificar classes de palavras.
 Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos.
 Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de
determinados pronomes e advérbios).
 Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso
obrigatório em frases complexas.
 Identificar as funções sintáticas (principalmente o predicativo do
complemento direto a partir do 8º ano).
 Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais;
substantivas completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas
(restritiva e explicativa).
 Distinguir os processos de derivação e de composição na formação
regular de palavras.
 Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza
geográfica e social.
 Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase.
 Identificar fenómenos fonéticos (8º e 9º anos).







Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.









Ser criativo.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

15%

 Observação direta
 Grelhas de
observação
 Autoavaliação

8%

4%
20%
4%

4%

FRANCÊS | 3º CICLO

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências : A, B, C, D, H, I

Domínios

Competência
Comunicativa

Descritores de Desempenho

Ponderação (%)

Compreensão
oral

 Compreender um número limitado de palavras/
palavras-chaves/ ideias principais.
 Identificar a informação relevante explícita em
mensagens e textos curtos, de géneros e suportes diversos,
constituídos essencialmente por frases simples e
vocabulário frequente e articulados de forma clara.

15%

Interação oral /
Produção oral

 Interagir em conversas curtas, bem estruturadas com
preparação prévia, apoiando-se no discurso do interlocutor,
com pronúncia compreensível e repertório limitado,
expressões, frases simples e estruturas gramaticais
elementares.
 Exprimir-se, de forma simples e clara, apoiando-se num
texto preparado/ memorizado com um repertório limitado
de palavras, expressões isoladas e frases curtas.

15%

Compreensão
escrita
Interação
escrita /
Produção
escrita

Competência Intercultural

Competência Estratégica

 Identificar palavras/ palavras-chaves e frases simples em
instruções, mensagens e textos ilustrados curtos relativos
aos conteúdos de cada nível.
 Escrever textos de natureza diversificada, adequando o
comportamento comunicativo e a linguagem em função do
género de mensagem e do destinatário.
 Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das
mensagens
 Estabelece relações entre as culturas da língua materna
e da língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo
e a interpretação das diferenças e das semelhanças;
conhecimentos relativos à língua, sociedade e cultura da
língua estrangeira.
 Identifica as estratégias de comunicação e de
aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente,
apoiando-se em documentos diversos
 Utiliza recursos de aprendizagem variados (manuais,

80%

50%

*(Competências
transversais,
mobilizadas e
avaliadas em
todos os
domínios e
atividades)

Instrumentos de avaliação
 Fichas de avaliação
formativa / sumativa
 Fichas de leitura
 Observação direta
 Grelhas de observação
 Interação oral
 Apresentação oral
 Trabalho de projeto / pares
/ grupo / pesquisa
 Produção de textos
 Resolução de questionários
de natureza diversa
 Autoavaliação
 Outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma.

Atitudes e Valores
Áreas de competências E, F, G

Responsabilidade e Integridade

Excelência E Exigência

Curiosidade, Reflexão e Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

dicionários, enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas,
etc.), em suporte papel, digital e outros, em função dos
objetivos das atividades propostas na aula.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar as tarefas propostas.
 Respeitar as regras e agir corretamente.
 Revelar empenho.
 Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
 Ser criativo.
 Demonstrar interesse.
 Revelar espírito crítico.
 Ser autónomo e proativo.
 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio
ambiente.

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Autoavaliação

8%

4%
20%
4%

4%

INGLÊS | 3º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências : A, B, C, D, H, I

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA:
- Compreensão
oral/audiovisual*
- Produção/ Interação
oral*

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA:
- Compreensão
escrita*
- Produção/Interação
Escrita*

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL
COMPETÊNCIA
LINGUÍSTICA

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA

Descritores de Desempenho
Compreensão oral/audiovisual
 segue instruções detalhadas dadas pelo professor;
 identifica o conteúdo principal do que se ouve e vê, os
intervenientes e a sequência do discurso, assim como informações
específicas.
Produção/Interação oral
 fala sobre os temas explorados;
 descreve imagens, locais, actividades e acontecimentos;
 entende e troca ideias em situações quotidianas previsíveis;
 inicia, mantém ou termina uma conversa breve.
Compreensão escrita
 compreende textos sobre temas abordados;
 identifica informação essencial em textos de diversas tipologias;
 lê pequenos textos no âmbito da leitura extensiva;
Produção/Interação Escrita
 escreve sobre pessoas, objetos e rotinas;
 escreve diálogos com encadeamento lógico; descreve planos para o
futuro;
 interage de forma simples, completando formulários, mensagens e
textos curtos.

Ponderação (%)

15%

15%

50%

 reconhece realidades interculturais distintas;
*(Competências
 adquire e utiliza correta e adequadamente vocabulário, conteúdos e
da
regras gramaticais;
comunicação
 comunica eficazmente em contexto;
transversais,
 trabalha e colabora em pares e pequenos grupos;
mobilizadas e
 utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em
avaliadas em
contexto;
todos os
 pensa criticamente;
domínios
 relaciona conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em
e atividades)
contexto;

80%

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de avaliação
formativa / sumativa
 Trabalho individual/
de projeto/ pares /
grupo / pesquisa
 Observação da
produção e interacção
oral e escrita nas aulas
 Apresentações orais
 Questões-aula e/ou
fichas de trabalho
(compreensão escrita,
produção e interacção
escrita, léxico e
gramática)
 Auto e
heteroavaliação
 Outros instrumentos
considerados
pertinentes e
adequados ao grupo
turma.

Atitudes e Valores
Áreas de competências E, F, G

 desenvolve o aprender a aprender em contexto e aprende a regular
o processo de aprendizagem.
Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão
e Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade















Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar os trabalhos propostos.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Ser criativo.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Auto e
heteroavaliação

8%

4%
20%
4%

4%

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

CIÊNCIAS NATURAIS | 3º CICLO
Domínios

Descritores de Desempenho

Conhecimento e
compreensão de
conceitos, leis,
princípios e teorias
científicas

 Conhecer e compreender conceitos, leis, princípios e teorias
científicas.
 Relacionar e aplicar os conhecimentos adquiridos a novas
situações/contextos.
 • Dominar procedimentos e técnicas diversificadas.
• Interpretar textos científicos, com rigor, formulando problemas e
hipóteses.
• Recolher, registar e organizar dados de observações a partir de
fontes diversificadas.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já
aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.
• Compreender e construir argumentos científicos e raciocínios lógicos.
 Formular e comunicar ideias e opiniões críticas, oralmente e por
escrito, com precisão e rigor para justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem científicos.

Trabalho prático.
Raciocínio.
Comunicação científica.








Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.
Respeitar as regras e agir corretamente.
Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

Curiosidade, Reflexão e
Inovação






Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.
Ser autónomo e proativo.

Cidadania, Participação
e Liberdade

 Respeitar e ser tolerante com os outros.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Ponderação (%)
30%
10%
40%

80%

Instrumentos de avaliação a)
 Fichas de avaliação
 Oralidade/intervenções na aula
 Trabalhos realizados na
aula/casa:
- Questões de aula
- Minifichas
- Fichas de trabalho
- Trabalhos individuais/grupos,
- Relatórios de atividades práticas
e/ou experimentais/Registos de
conclusões/Sínteses de atividades
- Questionários de natureza
diversa
- Trabalhos de
projeto/pesquisa/investigação
- Registos de observação
- Fichas de autoavaliação

8%

 Observação direta

4%
20%
4%

 Grelhas de observação
 Autoavaliação

4%

Observações: a) Os instrumentos de avaliação elencados correspondem apenas a exemplos possíveis, não devendo ser encarados de forma fechada. Outros poderão surgir, tendo em
conta as necessidades/características de cada turma.

MATEMÁTICA | 3º CICLO

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

Domínios

Conhecimento e
compreensão de
conceitos e
procedimentos
Matemáticos.
Resolução de problemas.
Raciocínio.
Comunicação
matemática.

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

Descritores de Desempenho
• Conhecer e compreender procedimentos, técnicas,
propriedades e relações matemáticas.
• Aplicar conhecimentos adquiridos a novas situações.
 Dominar procedimentos e técnicas diversificadas.

Ponderação (%)
conceitos,

• Interpretar textos matemáticos, com rigor, formulando problemas.
• Formular e resolver problemas, concebendo e aplicando estratégias de
resolução e avaliando a plausibilidade dos resultados.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já
aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.
• Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.
 Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e linguagem próprios da matemática.















30%
10%
40%

80%

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de avaliação
 Participação oral
 Trabalhos realizados na
aula/casa
(Questões de aula,
Minifichas, Fichas de
trabalho, Trabalho de
pares/grupos, Resolução
de questionários de
natureza diversa,
trabalhos de
pesquisa/investigação e
outros instrumentos
considerados pertinentes
e adequados ao grupo
turma)

Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.

8%

Respeitar as regras e agir corretamente.
Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

20%

Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.

4%

Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

 Observação direta

4%

4%

 Grelhas de observação
 Autoavaliação

FÍSICO-QUÍMICA | 3º CICLO
Domínios

Descritores de Desempenho

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

 Compreende e adquire conhecimento científico: conceitos, leis, princípios e
Conhecimento e
compreensão de
conceitos, leis,
princípios e teorias

Trabalho prático
(laboratorial,
experimental, de
campo)

teorias.








Ponderação
(%)
30%
5%

Domina linguagem científica, procedimentos e técnicas diversificadas.
Revela capacidade de resolução de problemas.

45%

Aplica conhecimentos adquiridos a novas situações.
Pesquisa, seleciona e organiza informação, a partir de fontes diversificadas.
Expõe o trabalho resultante das pesquisas feitas, em diferentes formatos.

80%

Selecionar e manipular, com correção e respeito por normas de segurança,
material e equipamento de laboratório.

 Executar, com correção, técnicas previamente ilustradas ou demonstradas.
 Recolher, registar e organizar dados de observações, qualitativos e/ou
quantitativos, de fontes diversas e proceder à sua análise crítica.

 Elaborar relatórios/registos de conclusões/sínteses de atividades e/ou realizar

Instrumentos de
avaliação
 Fichas de avaliação
 Observação direta/
grelhas de registo de
observação
 Questões de aula
escritas; Trabalhos de
grupo; Trabalhos de
pesquisa individual;
Trabalhos de casa;
Relatórios/ Registos de
conclusões/Sínteses de
atividades/ fichas de
exploração das
atividades

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

fichas de exploração das atividades.
Responsabilidade e
Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade















Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.

8%

Respeitar as regras e agir corretamente.
Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

 Observação direta
4%
20%

Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.

4%
 Autoavaliação

Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

 Grelhas de
observação

4%

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3º CICLO
Domínios

Descritores de Desempenho

Ponderação (%)

Atitudes e Valores
Áreas de competência: E, F, G

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J

 Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos
Investigar
e
Pesquisar

Criar
e
Inovar

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão e
Inovação

Cidadania, Participação e
Liberdade

30%

 Fichas de avaliação

10%

 Participação oral

40%

 Trabalhos realizados na
aula/casa
(Fichas de trabalho, Trabalho
de pares/grupos, Resolução
de questionários de natureza
diversa, trabalhos de
pesquisa/investigação e
outros instrumentos
considerados pertinentes e
adequados ao grupo turma)

centrando-se em evidências.

 Desenvolve a autonomia.
 Conhece e utiliza a linguagem e as simbologias associadas às
tecnologias.

Comunicar
e
Colaborar

Instrumentos de avaliação

 Assimila a responsabilidade e tem consciência da forma como os
seus atos e decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o
ambiente.

80%

 Usa plataformas de aprendizagem e colaboração.
 Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido de contexto,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.















Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.

8%

Respeitar as regras e agir corretamente.
Ser empenhado.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

4%
20%

Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.

4%

Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

4%

 Observação direta
 Grelhas de observação
 Autoavaliação

EDUCAÇÃO FÍSICA | 3º CICLO

Conhecimentos e Capacidades
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Domínios

ÁREA DAS
ATIVIDADES FÍSICAS
ÁREA DA APTIDÃO
FÍSICA
ÁREA DOS
CONHECIMENTOS

Atitudes e Valores
E, F, G, H

RESPONSABILIDADE
E INTEGRIDADE

EXCELÊNCIA E
EXIGÊNCIA
CURIOSIDADE,
REFLEXÃO E
INOVAÇÃO
CIDADANIA,
PARTICIPAÇÃO E
LIBERDADE

Descritores de Desempenho

 Realiza os gestos técnicos/táticos das atividades físico-desportivas
selecionadas (Atletismo, Ginástica, etc.)

Ponderação (%)

Instrumentos de
avaliação

45%
50%

 Condição Física

5%

 Interioriza as aprendizagens elementares e domina os conceitos básicos.
 Relaciona as aprendizagens adquiridas.
 Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo e de arbitragem.

15%
















15%

Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.

17,5%

Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

7,5%

Ter cuidados básicos de higiene

35%

Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.

5%

Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

5%

 Observação direta /
Fichas de registo
 Trabalho individual
 Trabalho de grupo
 Trabalhos escritos /
relatórios
 Testes práticos
 Fichas de avaliação
/ Questões orais
 Grelhas de Registo

EDUCAÇÃO VISUAL | 3º CICLO
Domínios

Descritores de Desempenho

 Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global.
 Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento,
Apropriação e
Reflexão

Ponderação (%)

Instrumentos de
avaliação

4%
6%

entre outros.

 Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas,

5%

capazes de veicular diferentes significados.

 Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos, tendo

5%

como referência os saberes da História da Arte.

 Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual

5%

 Trabalhos
individuais/grupo

5%
5%

(consoante a
evolução da
pandemia)

4%

 Trabalhos Práticos

nos processos de usufruto dos universos culturais.

Conhecimentos e Capacidades
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

 Relacionar o modo como os processos de criação interferem na intencionalidade
Interpretação e
Comunicação

dos objetos artísticos.

 Perceber o poder das imagens e da sua capacidade de mistificação ou
desmitificação do real.

 Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea.
 Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do

4%

mundo.

 Experimentar, diversos materiais e suportes - analógicos e digitais - nas suas
produções, para a concretização de ideias e de temáticas. (consoante a evolução
da pandemia)
 Articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes nas suas

5%

70%

 Registos de
observação
 Listas de verificação

5%

 Autoavaliação

5%

 Portfólio

composições plásticas.
Experimentação
e Criação

 Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional,
conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas.

 Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de

4%

ordem estética.

 Organizar exposições em diferentes formatos
 Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que
envolvem a pesquisa, investigação e experimentação.

4%
4%

Responsabilidade
e Integridade

 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas suas

9%

próprias ações.

Atitudes e Valores
E, F, G, H

 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola
Excelência e
Exigência

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.

Curiosidade,
Reflexão e
Inovação

 Querer saber e aprender mais.
 Desenvolver pensamento reflexivo, crítico e criativo.

Cidadania,
Participação e
Liberdade

6%
30%
6%

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da solidariedade e

 Registos de
observação
 Listas de verificação
 Autoavaliação

9%

da sustentabilidade ambiental.

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | 3º CICLO

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competência: A, B, C, D, F, H, I, J *

Domínios

Ponderação
(%)

Descritores de Desempenho

 Conhecer, adquirir e compreender conceitos/informação sobre os domínios
Conhecimento e
compreensão dos
Domínios de
Educação para a
Cidadania

abordados, reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a sua saúde, bemestar e ambiente.

 Relacionar

os conhecimentos
situações/contextos.

adquiridos

e

aplicá-los

a

novas

30%

 Articular saberes de diferentes áreas do conhecimento para aprofundar os
domínios abordados.

Desenvolvimento de
Trabalho(s)/Projeto(s)
sobre os Domínios de
Educação para a
Cidadania

65%

 Selecionar e organizar informação relevante, a partir de fontes diversificadas.
 Tratar, produzir e comunicar, com rigor, informação relacionada com os
domínios abordados.

 Planificar e desenvolver trabalhos/projetos.
 Tomar decisões para resolver problemas.
 Refletir, exprimir e fundamentar ideias e opiniões críticas, oralmente e por

35%

Instrumentos de avaliação
a)
 Oralidade/Intervenções
na aula
 Trabalhos de
projeto/grupo
 Portefólios de grupo
 Questionários de
natureza diversa
 Registos de reflexões/
debates/
conclusões/sínteses
 Listas de verificação
 Registos de observação
 Fichas de auto e
heteroavaliação

Atitudes e Valores
Áreas de competência: C, D, E, F, G *

escrito, sobre os domínios abordados.

Responsabilidade e
Integridade

Excelência e Exigência

Curiosidade, Reflexão
e Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade















 Listas de verificação
 Registos de observação
 Fichas de auto e
heteroavaliação

Ser assíduo e pontual.
Trazer o material necessário.
Realizar as tarefas propostas.

9%

Respeitar as regras e agir corretamente.
Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.

9%
35%

Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser criativo.

8%

Ser autónomo e proativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

9%

MUSIC´ARTE | 3º CICLO
Domínios

Conhecimentos e Capacidades

Interpretação e Comunicação

Experimentação e Criação

Apropriação e Reflexão

Atitudes e Valores

Responsabilidade e Integridade

Excelência e Exigência
Curiosidade, Reflexão e
Inovação
Cidadania, Participação e
Liberdade

Descritores de Desempenho
 Cantar e interpretar com sentido de pulsação, controle rítmico e
melódico e controle dos elementos de dinâmica.
 Executar peças musicais e coreografias em grupo, com disciplina de
palco.
 Expressar sentimentos provocados pela música, através da pintura.
 Explorar e desenvolver ideias sonoras e musicais partindo de
determinados estímulos e temáticas.
 Improvisação rítmica, para acompanhamento de temas musicais.
 Criar coreografias, em grupo.
 Criar pequenas composições rítmicas e acompanhamentos simples,
individualmente e em grupo, utilizando diferentes recursos técnicoartísticos e códigos de notação.
 Comparar caraterísticas rítmicas, melódicas, de épocas, estilos e
géneros diversificados.
 Realizar pesquisa sobre compositores/instrumentistas e pintores.
 Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em
espetáculos musicais (concertos, bailados…).
 Relacionar/selecionar o estilo musical adaptável às imagens/filme.
 Respeitar as regras de convivência e de trabalho.
 Agir corretamente, tendo consciência da obrigação de responder pelas
suas próprias ações.
 Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola.
 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação pessoal.
 Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado.
 Querer saber e aprender mais.
 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo.
 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural.
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
 Intervir de forma responsável nos diferentes espaços e em prol da
sustentabilidade ambiental.

Ponderação (%)

Instrumentos de avaliação

10%
 Grelhas de observação
direta
 Apresentações públicas
 Verificação do caderno
diário
 Participação nas aulas
 Trabalhos de grupo
 Auto e heteroavaliação

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

80%

5%
5%
10%
10%
 Observação direta
 Grelhas de observação
 Auto e heteroavaliação

5%

5%
20%
5%

5%

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA | 3º CICLO

Atitudes e Val ores
Áreas de competências
C, D, E, F, G

Conhecimentos e
Capacidades
Áreas de
competências
A, B, C, D, E, F, H, I

Domínios
Saber

Saber Fazer

Responsabilidad
e e Integridade
Excelência e
Exigência
Curiosidade,
Reflexão e
Inovação
Cidadania,
Participação e
Liberdade

Descritores de Desempenho

Ponderação
(%)

 Compreender o significado dos valores humanos e espirituais;
 Revelar capacidade de questionar a realidade existencial.
 Reconhecer a importância dos valores humanos e espirituais para a
formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na
sociedade democrática;
 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos;
 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e
salutar.
 Ser assíduo e pontual.
 Trazer o material necessário.
 Realizar as tarefas da aula/extra-aula.
 Respeitar as regras e agir corretamente.









Revelar empenho.
Demonstrar brio e rigor nas tarefas.
Demonstrar interesse.
Revelar espírito crítico.
Ser autónomo e pró-ativo.
Respeitar e ser tolerante com os outros.
Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.
Respeitar o espaço envolvente preservando o meio ambiente.

Instrumentos de
avaliação

30%

 Fichas de trabalho
 Participação oral
 Trabalhos realizados
na aula individuais ou
em grupo

40%

(Registos de observação
direta; Ficha de
autoavaliação)

30%

60%

12%

8%

10%

10%

ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS ALÍNEA b) DO ARTIGO 10º DO DL N º54/2018 | 2º E 3º CICLOS

Conhecimentos e Capacidades
Áreas de competências: A, B, C, D, H, I

Domínios
Aquisição e
compreensão de
conhecimentos

Capacidade de
comunicação








Ponderação
(%)

Instrumentos de avaliação a)

Compreender conceitos;
Adquirir conhecimentos;

10%

Aplicar as aprendizagens.
Compreender os diferentes enunciados (comunicação recetiva/expressiva);
Dominar as capacidades nucleares de compreensão e de expressão;

Exprimir-se de forma oral e escrita, com progressiva autonomia e clareza
(Comunicação oral/escrita/leitura);

10%
30%

 Utilizar diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de
comunicação.
Capacidade de
resolver
problemas

Responsabilidade
e Integridade
Atitudes e valores*
Áreas de competências E, F, G, J

Descritores de Desempenho

Relacionamento
Interpessoal

Autonomia

Consciência e
domínio do
corpo



















 Oralidade/Intervenções
na aula
 Fichas de avaliação
 Questões aula
 Trabalhos de grupo e/ou
individuais
 Trabalhos de pesquisa
 Dossiê de trabalhos do
aluno em Centro de Apoio à
Aprendizagem
 Registos de autoavaliação

Demonstrar iniciativa;
Organizar e revelar métodos de trabalho;
Resolver situações problemáticas do seu quotidiano;

10%

Transferir as aprendizagens a novas situações;
Desenvolver novas ideias e soluções, procurando a sua aplicação, de forma adequada.
Contribuir positivamente para um trabalho de grupo/turma/escola;
Cumprir regras de convivência e de trabalho;

10%

Agir, consciente da obrigação de responder pelas suas próprias ações.
Desenvolver atitudes de tolerância, cooperação e partilha;
Envolver-se em diálogos, trabalhos e experiências formais e informais;

20%

Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica.
Movimentar-se dentro do espaço escolar de forma autónoma;

70%

Orientar-se de acordo com o seu horário escolar;
Resolver tarefas e atividades escolares sem ajuda;

15%

Ser capaz de expressar as suas necessidades e de procurar ajuda;
Ser confiante, resiliente e persistente.

Realizar atividades, dominar a capacidade percetivo-motora e ter consciência de si
próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral.

10%

Cidadania,
Participação e
Liberdade

 Respeitar os outros, na sua diversidade humana e cultural;
 Demonstrar sentido de interajuda e cooperação;
 Intervir de forma responsável e assertiva nos diferentes espaços e em prol da

15%

solidariedade e da sustentabilidade ambiental.

Observações: a) Os instrumentos de avaliação elencados correspondem apenas a exemplos possíveis, não devendo ser encarados de forma vinculativa e fechada. Outros poderão
surgir tendo em conta as necessidades/características de cada aluno.
Nota: *Será privilegiado no caso dos alunos com problemas do espetro do autismo e outros impedimentos de avaliação dos restantes itens.

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS INSCRITAS NO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA:
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E –
Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I –
Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo.

