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I – INTRODUÇÃO 

 

             O Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, refere concretamente no Artigo 2º, ponto 1. 

“Entende-se por autonomia da escola a capacidade de elaboração e realização de um projecto 

educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os intervenientes no processo 

educativo”, devendo este projecto traduzir-se na formulação de prioridades de desenvolvimento 

pedagógico. 

             No quadro do desenvolvimento desta autonomia e de acordo com o Projecto Educativo do 

Agrupamento, importa definir, conceber e gerir estratégias e medidas específicas de 

desenvolvimento do Currículo Nacional, tendo em conta o contexto em que as Escolas do 

Agrupamento se inserem, o conhecimento concreto de que dispomos sobre os alunos e sobre a 

sua origem, sobre as comunidades onde estão inseridos, sobre os recursos ao nosso alcance e 

sobre as limitações que se nos colocam. 

             Importa, ainda, traçar caminhos que, numa perspectiva contextualizada e individualizada, e 

no respeito pelos princípios que norteiam o Projecto Educativo do Agrupamento, orientem para a 

consecução das finalidades nele previstas. 

             O conjunto destas abordagens curriculares diversificadas e contextualizadas constitui o 

presente Projecto Curricular do Agrupamento, o qual, não obstante se estruturar a partir do leque 

de aprendizagens e competências definidas pelo Currículo Nacional para o ensino básico, as 

adequa ao nosso contexto escolar, permitindo intervenções educativas mais adequadas às 

situações reais e, por esta razão, desde logo, mais propiciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

             Esta visão e gestão descentralizada do currículo, consubstanciada neste Projecto Curricular 

de Escola, reforça a responsabilização dos agentes educativos, na medida em que os envolve nos 

processos não só de definição das componentes locais do currículo, mas também nos de decisão 

sobre os modos como o Projecto Curricular se estruturará ao nível das turmas, dando lugar a 

Projectos Curriculares de Turma ”inteligentes”, isto é, Projectos que assentam no reconhecimento 

da importância da definição de sentidos para o Currículo Nacional, de acordo com os contextos 

particulares das turmas em que se concretizam. 

             Nesta perspectiva, o presente Projecto Curricular procura dar resposta às necessidades dos 

nossos alunos, sobressaindo as práticas de diferenciação pedagógica, quer ao nível do 

planeamento curricular, quer nas condições organizativas que contextuam o desenvolvimento do 

currículo (agrupamento dos alunos; critérios de distribuição do serviço docente e de elaboração 

dos horários dos discentes e dos docentes; gestão do tempo escolar e dos espaços educativos; 

recursos e apoios disponibilizados), quer ainda ao nível dos suportes da acção didáctica (manuais, 

equipamento audiovisual e informático, outros materiais didácticos). 
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             Construído a partir de um conjunto de prioridades, estabelecidas de acordo com o 

diagnóstico realizado, este Projecto pretende ser uma bússola na caminhada a percorrer durante a 

vigência do Projecto Educativo, ao apontar, sem manietar a liberdade individual, processos 

metodológicos, instrumentos, recursos que conduzam para a consecução das finalidades do 

Projecto Educativo do Agrupamento. 

 

 

II – PRINCÍPIOS 

  

Tendo por base os princípios orientadores consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

nº6/86, de 14 de Outubro) e no regime jurídico da autonomia da escola (Dec-lei nº43/89, de 3 de 

Fevereiro), estão subjacentes à construção do Projecto Curricular do Agrupamento os seguintes 

princípios: 

1- Escola de ensino público não confessional;  

2- Respeito pela pluralidade de doutrinas e de métodos; 

3- Defesa da identidade nacional, no âmbito da tradição universalista europeia e da 

crescente interdependência e necessária solidariedade entre as gerações e entre todos 

os povos do mundo; 

4- Formação global e harmoniosa da personalidade dos indivíduos (desenvolvimento 

físico, intelectual, cívico e moral) como cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários); 

5- Igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, no domínio do saber, saber 

fazer e saber ser e estar;  

6- Promoção do desenvolvimento do espírito democrático e pluralista respeitador dos 

outros e das suas ideias; 

7- Responsabilização dos órgãos individuais ou colectivos pelos seus actos e decisões; 

8- Direito à diferença (personalidade, projectos pessoais, saberes e culturas); 

9- Democraticidade na organização e participação de todos os interessados no processo 

educativo e na vida da escola; 

10-  Autonomia pedagógica e organizacional. 
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III – COMPETÊNCIAS 

 

3.1 – Competências Gerais 

 

Princípios e valores orientadores do currículo: 

 

A clarificação das competências a alcançar no final da educação básica torna como referentes 

os pressupostos da lei de bases do sistema educativo, sustentando-se num conjunto de valores e 

de princípios que a seguir se enunciam:  

 

- A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social;  
 

- A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica;  
 

- O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças 
e opções;  

 

- A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão;  
 

- O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo;  
 

- O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 
estudo;  

 

- A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 
património natural e cultural;  

 

- A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam 
o relacionamento com o saber e com os outros. Equacionaram-se à luz destes princípios as 
competências, concebidas como saberes em uso, necessárias à qualidade da vida pessoal e 
social de todos os cidadãos, a promover gradualmente ao longo da educação básica.  

 
À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de:  

 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano;  

 
(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico 

para se expressar;  
 
(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio;  
 
(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação;  
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(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos 
visados;  

 
(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 
 
(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões;  
 
(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;  
 
(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns;  
 
(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. 
 

 

3.2 – Competências das Áreas Curriculares Disciplinares 

  

 3.2.1 - 1º Ciclo 

 

Competências essenciais– 1º ano 

 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

Comunicação oral 

- Comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza; 

- Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral; 

- Exprimir-se por iniciativa própria; 

- Participar na elaboração de histórias; 

- Interpretar ordens e pedidos; 

- Formular perguntas e respostas; 

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita. 

 

Comunicação escrita 

- Iniciar as competências da escrita e da leitura; 

- Contactar com diversos registos escritos; 

- Reconstruir textos e associar imagens com palavras; 

- Descobrir elementos comuns a várias palavras; 

 

 

MATEMÁTICA 

Números e operações 

- Ler e escrever números até 20; 

- Efectuar contagens; 

- Calcular somas e diferenças; 

- Conhecer os sinais +, –, =, > e <. 



   

 
6 

 

Forma e espaço 

- Situar-se no espaço em relação aos outros e aos objectos; 

- Reconhecer superfícies planas e curvas; 

- Desenhar em papel quadriculado; 

 

Grandezas e medidas 

- Estabelecer relações de grandeza entre objectos; 

- Comparar comprimentos, capacidade e volume; 

- Efectuar medições com unidades de medida de escolha livre; 

- Relacionar dia/semana. 

 

ESTUDO   DO  MEIO 

A sua identidade 

- Conhecer o nome próprio, sexo e idade; 

- Seleccionar jogos e brincadeiras que mais gosta. 

 

O seu corpo 

- Reconhecer partes constituintes do seu corpo. 

 

A saúde do seu corpo 

- Reconhecer e aplicar normas de higiene do corpo. 

 

A segurança do seu corpo 

- Conhecer a sinalização relativa à segurança. 

 

As suas perspectivas para um futuro próximo 

- Exprimir aspirações e enunciar projectos. 

 

Os membros da sua família 

- Conhecer os nomes próprios, apelidos e sexo dos membros da sua família; 

- Estabelecer relações de parentesco; 

- Representar a sua família; 

 

A casa 

- Reconhecer diferentes espaços da casa e da escola. 

 

Experiências 

- Realizar experiências com diferentes materiais; 

- Manusear objectos em situações concretas 
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EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICO/MOTORA 

 

Perícia e manipulação 

- Lançar e receber a bola com uma ou as duas mãos; 

- Pontapear a bola em precisão a um alvo. 

 

Equilíbrios 

- Saltar de um plano superior com recepção equilibrada. 

Jogos 

- Praticar jogos infantis cumprindo as regras. 

 

Actividades rítmicas expressivas 

 

- Explorar individualmente o movimento de acordo com a marcação rítmica do Professor e/ou dos 

colegas. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 

 

Corpo 

- Utilizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos; 

- Reagir espontaneamente por gestos, movimentos a sons, palavras. 

 

Voz 

- Elaborar oralmente histórias; 

- Improvisar pequenos diálogos. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 

 

Modelagem e escultura 

- Fazer e desmanchar construções. 

 

Construções 

- Inventar novos objectos com diferentes materiais. 

 

Desenho e pintura 

- Desenhar e pintar livremente inventando diferentes técnicas; 

- Ilustrar de forma pessoal; 

- Contornar objectos, formas, etc. 

 

Recorte, colagem e dobragem 

- Fazer composições colocando diferentes materiais. 
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EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Voz 

- Dizer e entoar rimas; 

- Cantar canções. 

 

Corpo 

- Acompanhar canções com gestos e percussão corporal; 

- Movimentar-se livremente a partir de melodias e canções. 

 

Instrumentos 

- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objectos. 

 

 

Competências essenciais– 2º ano 

 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

Comunicação oral 

- Interpretar enunciados de natureza diversificada; 

- Formular perguntas e respostas; 

- Construir rimas e lengalengas; 

- Comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza; 

- Relatar e exprimir acontecimentos vividos ou imaginados; 

- Descrever imagens; 

- Contar e construir histórias inventadas ou a partir de ilustrações; 

- Identificar e recriar personagens e acções; 

- Recriar textos em várias linguagens (recontar, dramatizar); 

- Relacionar textos lidos com as suas vivências escolares e extra-escolares; 

- Ler histórias, livros, poemas adequados à sua idade e nível de competência da leitura. 

 

Comunicação escrita 

- Experimentar múltiplas situações que façam surgir a necessidade de produção escrita; 

- Desenvolver o gosto e produzir textos escritos por iniciativa própria; 

- Utilizar técnicas de recolha e de organização de informação; 

- Distinguir diferentes tipos de texto; 

- Organizar famílias de palavras; 

- Estabelecer relações de significado entre as palavras; 

- Decompor palavras em sílabas; 

- Escrever com correcção ortográfica: 
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MATEMÁTICA 

 

Números e operações: 

- Ler e escrever números ordinais até 10º; 

- Efectuar contagens por ordem crescente e decrescente; 

- Ler e escrever números; 

- Utilizar a simbologia >, < e =; 

- Representar números numa recta graduada; 

- Memorizar as tabuadas da multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10; 

- Dominar as três operações com e sem transporte; 

- Resolver situações problemáticas; 

- Possuir a noção de divisão. 

 

Forma e espaço: 

- Comparar e classificar simplificadamente figuras e sólidos geométricos; 

- Fazer composições com figuras geométricas; 

- Reconhecer em objectos linhas curvas e rectas. 

 

Grandezas e medidas 

- Construir instrumentos de medida e efectuar medições com esses instrumentos; 

- Desenhar em papel quadriculado, figuras com uma determinada área; tomando como unidade a 

área de uma ou mais quadriculas; 

- Utilizar a balança para comparar massas; 

- Comparar capacidades. 

 

 

ESTUDO DO MEIO 

 

O seu corpo 

- Localizar no corpo os órgãos dos sentidos; 

- Reconhecer modificações do seu corpo. 

 

Os seres vivos do seu ambiente 

- Observar e identificar algumas plantas e alguns animais mais comuns existentes no ambiente 

próximo; 

- Conhecer aspectos físicos do meio local e noutras regiões. 

 

A vida em sociedade 

- Conhecer e aplicar algumas regras de convivência social; 

- Conhecer as instituições na comunidade; 

- Conhecer modos de vida e funções sociais de alguns membros da comunidade. 

 

A segurança do seu corpo 

- Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária úteis para o dia-a-dia; 
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- Conhecer e aplicar regras de segurança na praia, rios e piscinas. 

 

À descoberta de si mesmo 

- Reconhecer datas e factos importantes; 

- Localizar numa linha de tempo datas e factos importantes. 

 

À descoberta do ambiente natural 

- Reconhecer alguns estados do tempo; 

Relacionar as estações com os estados de tempo característicos. 

 

À descoberta do ambiente natural 

- Reconhecer alguns estados de tempo; 

Relacionar as estações do ano com os estados de tempo característicos. 

 

Itinerários 

- Descrever os seus itinerários. 

 

EXPRESSÃO FÍSICO- MOTORA 

 

Ginástica 

- Realizar habilidades gímnicas com saltos, bolas, cordas, etc. 

 

Actividades rítmicas e expressivas 

- Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professores. 

 

Jogos 

- Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, seleccionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as características desses jogos. 

 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 

 

Modelagem e escultura 

- Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade de terra, areia e barro. 

 

Construções 

- Fazer e desmanchar construções; 

- Ligar/colar elementos para uma construção; 

- Inventar novos objectos utilizando materiais ou objectos recuperados. 

 

Desenho de expressão livre 

- Desenhar em diferentes suportes; 
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- Desenhar as possibilidades técnicas de dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, 

lápis de cera, feltros, tintas, pincéis, utilizando diferentes suportes. 

 

Actividades gráficas sugeridas 

- Ilustrar de forma pessoal; 

- Criar frisos de cores preenchendo quadrículas; 

Contornar objectos, formas, pessoas. 

 

Pintura de expressão livre 

- Pintar livremente em suportes neutros; 

- Explorar as possibilidades técnicas de mão, esponja, trinchas, pincéis, rolos, com pigmentos 

naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água. 

 

Actividades de pintura sugerida 

- Fazer digitinta. 

 

Recorte, colagem, dobragem 

- Explorar as possibilidades de diferentes materiais; 

- Fazer composições colando materiais rasgados, desfiados; 

- Fazer dobragens. 

 

Impressão 

- Estampar a mão; 

- Estampar elementos naturais. 

 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 

 

Corpo 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal sozinho, a pares e explorar atitudes de 

mobilidade/imobilidade, tensão/relaxamento; 

- Explorar a respiração. 

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

- Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se com outras características 

corporais. 

 

Voz 

- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons; 

- Explorar sons orgânicos ligados a acções quotidianas; 

- Reproduzir sons do meio ambiente; 

- Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos. 

 

Espaço 

- Explorar o espaço circundante; 
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- Explorar deslocações simples seguindo trajectos diversos; 

-Explorar diferentes formas de se deslocar, de diferentes seres e em locais com características 

diferentes; 

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

- Deslocar-se em coordenação com um par; 

- Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto). 

 

Objectos 

- Explorar as qualidades físicas dos objectos; 

- Explorara as transformações de objectos. 

 

Jogos Dramáticos 

- Utilizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos; 

- Participar na elaboração de uma história; 

- Improvisar um diálogo ou uma história. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Voz 

- Dizer e entoar rimas e lengalengas; 

- Cantar canções; 

- Experimentar sons vocais; 

- Reproduzir pequenas melodias. 

 

Corpo 

- Experimentar percussão corporal; 

- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e instrumentais, melodias e canções. 

- Fazer variações bruscas/graduais de andamento e intensidade; 

- Associar movimentos a pulsação, andamento e dinâmica; 

- Participar em coreografias elementares. 

 

Instrumentos 

- Experimentar potencialidades sonoras de materiais e objectos. 

 

Desenvolvimento Auditivo 

- Identificar sons isolados do meio próximo e da natureza; 

- Identificar ambientes/texturas sonoras do meio próximo e da natureza; 

- Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, melodias e danças, 

utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, movimento. 
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Competências essenciais– 3º ano 

 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

Comunicação oral 

- Experimentar variações expressivas da linguagem oral; 

- Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral; 

- Relatar acontecimentos vividos ou imaginados; 

- Participar na elaboração de histórias, rimas, lengalengas; 

- Contar e completar histórias; 

- Responder a questionários; 

- Apresentar e apreciar trabalhos individualmente e em grupo; 

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita; 

- Interpretar enunciados de natureza diversificada nas suas realizações verbais e não verbais. 

 

Comunicação escrita 

- Desenvolver as competências da escrita e da leitura; 

- Contactar com diversos registos escritos; 

- Escrever textos individualmente ou em grupo a partir de motivações lúdicas; 

- Experimentar situações que desenvolvam o gosto pela escrita; 

- Utilizar a técnica de recolha e de organização de informação; 

- Estabelecer a sequência de acontecimentos; 

- Recriar textos em diversas linguagens; 

- Responder a questões; 

- Praticar a reescrita de textos; 

- Relacionar textos com vivências pessoais; 

- Fazer jogos de pesquisa de sentido; 

 

Funcionamento da Língua 

- Identificar diferentes sons da língua; 

- Distinguir diferentes tipos de texto; 

- Treinar a consulta de dicionários; 

- Exercitar o uso dos sinais de pontuação e de acentuação; 

- Identificar verbos; 

- Distinguir a forma afirmativa e negativa; 

- Estabelecer a relação entre sinónimos e antónimos; 

- Organizar família de palavras; 

- Identificar nos nomes: o grau, o género e o número; 

- Identificar nomes próprios, comuns e colectivos; 

- Identificar e aplicar adjectivos; 

- Distinguir sílaba tónica e sílaba átona; 

- Aplicar pronomes pessoais; 

- Verificar a mobilidade de certos elementos da frase. 
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MATEMÁTICA 

 

Números e operações 

- Ler e escrever números ordinais até 30º; 

- Recorrer ao algoritmo para efectuar adições, subtracções e multiplicações com transporte; 

- Ler, escrever e ordenar números inteiros e decimais; 

- Efectuar divisões; 

- Relacionar dezena, a centena e o milhar entre si; 

- Decompor números em somas, diferenças e produtos; 

- Memorizar as tábuas: x6, x7, x8 e x9; 

- Praticar o cálculo mental; 

- Descobrir a regra para calcular o produto de um número por 100 e por 1000; 

- Descobrir e resolver situações problemáticas. 

 

Forma e espaço 

- Comparar e classificar sólidos geométricos; 

- Representar e transformar figuras geométricas planas; 

- Identificar rectas e lados paralelos e perpendiculares; 

- Usar livremente o compasso e a régua; 

- Distinguir círculo de circunferência; 

- Desenhar frisos e rosáceas. 

 

Grandezas e medidas 

- Reconhecer o m2 como unidade de área; 

- Efectuar medições utilizando o metro, o quilograma e o litro e registá-las; 

- Relacionar unidades de tempo; 

- Utilizar o relógio e o calendário; 

- Representar valores monetários: o euro. 

 

ESTUDO DO MEIO 

 

A sua nacionalidade e naturalidade 

- Conhecer a sua nacionalidade e naturalidade. 

 

O seu corpo 

- Conhecer o seu corpo; 

- Identificar fenómenos relacionados com o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema 

respiratório, sistema urinário, sistema excretor e sistema reprodutor. 

- Reconhecer estados psíquicos e sentimentos. 

 

A saúde e a segurança do seu corpo 

- Conhecer as regras de segurança do corpo e técnicas de primeiros socorros. 

 

 



   

 
15 

 

A família 

- Estabelecer relações de parentesco até à 3ª geração; 

- Identificar datas e factos significativos da história da sua família; 

- Conhecer unidades de tempo. 

 

O meio em que vivemos 

- Conhecer datas e factos importantes da história local; 

- Identificar figuras históricas do local em que vive; 

- Conhecer vestígios do passado local; 

- Reconhecer símbolos locais. 

 

Costumes e tradições de outros povos 

- Conhecer costumes e tradições de outros povos. 

 

Os seres vivos do seu ambiente  

- Comparar e classificar plantas de acordo com alguns critérios; 

- Compreender o processo de reprodução das plantas; 

- Comparar e classificar animais de acordo com alguns critérios; 

- Identificar factores do ambiente que condicionam a vida dos seres vivos; 

- Construir cadeias alimentares. 

 

Deslocações dos seres vivos 

- Reconhecer que as pessoas e animais se deslocam. 

 

Aspectos físicos do meio 

- Identificar certas características das rochas; 

- Conhecer a utilidade e importância das rochas para a vida humana; 

- Identificar características dos solos; 

- Distinguir formas de relevo; 

- Distinguir meios aquáticos. 

 

Os seus itinerários 

- Localizar e descrever espaços do seu bairro ou da sua localidade. 

 

Os astros 

- Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor; 

- Conhecer e saber localizar os pontos cardeais; 

- Distinguir estrelas de planetas. 

 

Os meios de comunicação e transporte 

- Investigar sobre a evolução dos meios de transporte e de comunicação. 

 

O comércio local 

- Contactar, observar e descrever diferentes locais de comércio; 
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- Reconhecer a importância das menções obrigatórias que os produtos devem ter. 

Experiências 

- Realizar experiências com o ar, água, luz, imanes, mecânica, etc; 

- Manusear objectos em situações concretas. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICO/MOTORA 

 

Ginástica 

- Realizar habilidades gímnicas com saltos, bolas, cordas, etc. 

 

Actividades rítmicas e expressivas 

- Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professores. 

 

Jogos 

- Praticar jogos cumprindo as regras. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 

 

Corpo 

- Dramatizar textos; 

- Explorar movimentos corporais; 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal. 

 

Voz 

- Explorar diferentes maneiras de produzir sons; 

- Explorar os efeitos de alternância. 

 

Espaço 

- Explorar o espaço circundante seguindo trajectos diversos. 

 

Jogos 

- Realizar jogos utilizando a linguagem verbal e não verbal. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 

 

Modelagem e escultura 

- Modelar e esculpir utilizando diferentes objectos. 

Construções 

- Fazer construções com diferentes materiais. 

 

Desenho e pintura 

- Desenhar e pintar livremente utilizando várias técnicas. 

- Desenhar e pintar a partir de um tema sugerido. 
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Recorte, colagem e dobragem 

- Fazer composições explorando diferentes materiais. 

 

Impressão 

- Estampar utilizando moldes; 

- Fazer texturas e impressões. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Voz 

- Experimentar sons vocais; 

- Cantar canções; 

- Entoar rimas e lengalengas; 

- Reproduzir melodias. 

 

Corpo 

- Acompanhar canções com gestos e percussão corporal; 

- Movimentar-se livremente a partir de melodias e canções. 

 

Instrumentos 

- Construir e utilizar instrumentos musicais; 

 

 

Competências essenciais– 4ºano 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Expressão oral 

- Alargamento da compreensão a discursos em diferentes variedades do Português, incluindo o 

Português Padrão: 

* Capacidade de extrair e reter a informação essencial de discursos em diferentes variedades do 

Português, incluindo o Português Padrão. 

* Familiaridade com o vocabulário e as estruturas gramaticais de variedades do Português e 

conhecimentos de chaves linguísticas e não linguísticas para a identificação de objectivos 

comunicativos. 

 - Alargamento da expressão oral em Português Padrão: 

* Capacidade de se exprimir de forma confiante, clara e audível com adequação ao contexto e ao 

objectivo comunicativo. 

* Conhecimento de vocabulário diversificado e de estruturas sintácticas de complexidade 

crescente. 
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Leitura 

- Aprendizagem dos mecanismos básicos de extracção de significado do material escrito: 

* Capacidade para decifrar de forma automática cadeias grafemáticas, para localizar informação 

em material escrito e para apreender o significado global de um texto curto. 

* Conhecimento de estratégias básicas para a decifração de cadeias grafemáticas e para 

extracção de informação de material escrito. 

 

Expressão Escrita 

- Domínio das técnicas instrumentais da escrita: 

* Capacidade para produzir textos escritos com diferentes objectivos comunicativos. 

* Conhecimento de técnicas básicas de organização textual. 

 

Conhecimento Explícito 

- Desenvolvimento da consciência linguística com objectivos instrumentais: 

* Capacidade de usar o conhecimento da língua como instrumento na aprendizagem da leitura e 

escrita. 

* Conhecimento de paradigmas flexionais e regras gramaticais. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Números e Cálculo 

- A compreensão do sistema de numeração de posição e de formas diferentes de os representar e 

relacionar, bem como a aptidão para usar as propriedades das operações em situações 

concretas, em especial quando aquelas facilitam a realização dos cálculos. 

 

Geometria 

- O reconhecimento de formas geométricas simples, bem como a aptidão para descrever figuras 

geométricas e para completar e inventar padrões. 

* A aptidão para realizar construções geométricas simples, assim como para identificar 

propriedades de figuras geométricas. 

* A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em 

situações diversas do quotidiano utilizando instrumentos apropriados. 

 

ESTUDO DO MEIO 

 

- Reconhece e valoriza as características do seu grupo de pertença (normas de convivência, 

relações entre membros, costumes, valores, credo, religião,…) e respeita e valoriza outros povos 

e culturas, repudiando qualquer tipo de discriminação. 

- Participa em actividades de grupo, adoptando um comportamento construtivo, responsável e 

solidário, valoriza os contributos de cada um em função de objectivos comuns e respeita os 

princípios básicos do funcionamento democrático. 

- Exprime, fundamenta e discute ideias sobre fenómenos e problemas do meio físico e social com 

vista a uma aprendizagem cooperativa e solidária. 
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- Utiliza formas variadas de comunicação escrita, oral e gráfica e aplica técnicas elementares de 

pesquisa, organização e tratamento de dados. 

- Participa em actividades lúdicas de investigação e descoberta e utiliza processos científicos na 

realização de actividades experimentais. 

- Identifica os principais elementos do meio físico e natural, analisa e compreende as suas 

características mais relevantes e o modo como se organizam e interagem, tendo em vista a 

evolução das ideias pessoais na compreensão do meio envolvente. 

- Reconhece as mudanças e transformações no homem e na sociedade e através desse 

conhecimento interpreta e compreende diferentes momentos históricos. 

- Analisa criticamente algumas manifestações de intervenção humana no Meio e adopta um 

comportamento de defesa e conservação do património cultural próximo e de recuperação do 

equilíbrio ecológico. 

- Preserva a saúde e segurança do seu corpo de acordo com o conhecimento que tem das suas 

potencialidades e limitações e respeita e aceita as diferenças individuais (idade, sexo, raça, cor, 

personalidade,…). 

- Conhece e constrói instrumentos simples, utilizando o conhecimento das propriedades 

elementares de alguns materiais, substâncias e objectos. 

- Identifica alguns objectos e recursos tecnológicos, reconhece a sua importância na satisfação de 

determinadas necessidades humanas e adopta uma postura favorável ao seu desenvolvimento. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICO/MOTORA 

 

Ginástica 

- Elevar o nível funcional das capacidades condicionais da resistência geral, da velocidade de 

reacção simples e complexa, de execução das acções motoras básicas e de deslocamentos da 

flexibilidade, do controlo da postura. 

 

Actividades rítmicas e expressivas 

- Fazer percursos na Natureza, utilizando habilidades apropriadas de acordo com as 

características do terreno e obstáculos.  

- Realizar percursos de acordo com sinais de orientação. 

 

Jogos 

- Participar em jogos conjugando a iniciativa própria com situações de jogo e seus objectivos. 

- Participar em jogos para demonstrar habilidades básicas. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 

 

Corpo 

- Desenvolver e incentivar os movimentos livres e pessoais. 

- Explorar as possibilidades expressivas do corpo. 

 

Voz 

- Experimentar diferentes maneiras de produzir sons. 
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- Aliar a emissão sonora a gestos e movimentação. 

 

Espaço 

- Explorar de diferentes formas o espaço circundante e outros espaços. 

- Adquirir progressivamente o domínio do espaço. 

- Orientar-se no espaço a partir de referências visuais. 

 

Jogos 

- Apresentar aos companheiros e/ou aos pais as suas criações, sempre com carácter de jogo 

lúdico. 

- Desenvolver a capacidade de improvisação, de representação e de criatividade. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 

 

Modelagem e escultura 

- Desenvolver a destreza manual. 

- Explorar sensorialmente diferentes materiais e objectos. 

- Favorecer o desenvolvimento da motricidade fina. 

 

Construções 

- Explorar a relação imagem / texto na construção de narrativas visuais. 

- Ilustrar visualmente rimas e situações. 

 

Desenho e pintura 

- Permitir a experiência de pintura e desenho sobre grandes superfícies. 

- Expressar através do desenho, os conceitos espaço temporais. 

 

Recorte, colagem e dobragem 

- Criar formas a partir da sua imaginação, utilizando intencionalmente os elementos visuais. 

 

Impressão 

- Estampar utilizando moldes; 

- Fazer texturas e impressões. 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Voz 

- Desenvolver os aspectos essenciais da voz. 

- Experimentar maneiras diferentes de produzir e inventar sons. 

- Proporcionar à criança formas de expressar e comunicar o que ouve. 

- Aprender a escutar e dar nome ao que se ouve. 

- Aquisição de um reportório de canções. 
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Corpo 

- Participar em danças de roda, de fila, tradicionais e infantis. 

- Sentir no corpo em movimento o som e a música. 

- Desenvolver a musicalidade pelo movimento e dança. 

- Aumentar as possibilidades do movimento corporal. 

 

Instrumentos 

- Construir e utilizar instrumentos musicais. 

- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objectos. 

- Inventar, criar e registar pequenas composições e acompanhamentos simples com aumento 

progressivo de segurança, imaginação e controlo. 

 

 

 

3.2.2 – 2º e 3 º Ciclos 

 

PORTUGUÊS 

Competências:2ºciclo 

 

Compreensão do oral 

- Saber escutar para reter informação essencial, discursos breves, em português padrão, com 

algum grau de formalidade. 

- Interpretar a informação ouvida, distinguindo o facto da opinião, o essencial do acessório, a 

informação explícita da informação implícita. 

- Compreender os diferentes argumentos que fundamentam uma opinião. 

 

Expressão oral 

- Relatar ocorrências, fazer descrições e exposições sobre assuntos do quotidiano, de interesse 

pessoal, social ou escolar, com algum grau de formalidade. 

- Apresentar e defender opiniões, justificando com pormenores ou exemplos e terminando com 

uma conclusão adequada. 

- Produzir discursos orais coerentes em português padrão, com vocabulário adequado e 

estruturas gramaticais de alguma complexidade. 

 

Leitura 

- Ler textos variados em diferentes suportes, com precisão, rapidez e alguma expressividade. 

- Ler para entretenimento, concretização de tarefas, recolha e organização de informação, 

construção de conhecimento e fruição estética. 

- Posicionar-se quanto à pertinência e validade da informação lida e quanto aos efeitos 

produzidos pelos recursos verbais e não verbais utilizados. 

- Fazer apreciações pessoais de textos de diferentes tipos, descobrindo significados implícitos e 

relacionando intenção, forma e conteúdo. 
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- Ler textos literários, tomando consciência do modo como os temas, as experiências e os valores 

são representados. 

 

Escrita 

- Escrever para responder a diferentes propostas de trabalho, recorrendo a técnicas de selecção, 

registo, organização e transmissão da informação. 

- Utilizar com autonomia processos de planificação, textualização e revisão, com recurso a 

instrumentos de apoio e ferramentas informáticas. 

- Escrever em termos pessoais e criativos, em diferentes suportes e num registo adequado ao 

leitor visado, adoptando as convenções próprias do tipo de texto. 

- Produzir textos coerentes e coesos em português padrão, com tema de abertura e fecho 

congruente, com uma demarcação clara de parágrafos e períodos e com uso correcto da 

ortografia e da pontuação. 

 

 

Conhecimento explícito da língua 

- Descobrir regularidades na estrutura e no uso da língua, com base em práticas de 

experimentação. 

- Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia adequada; explicitar regras e treinar 

procedimentos do uso da língua nos diferentes planos. 

- Mobilizar os conhecimentos adquiridos para aperfeiçoar o desempenho pessoal na produção e 

recepção de enunciados orais e escritos. 

- Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser usados e distinguir 

marcas específicas da linguagem oral e escrita. 

- Respeitar e valorizar as diferentes variedades do português, reconhecendo o português padrão 

como a norma. 

 
Competências- 3ºciclo 

   
Compreensão/expressão oral 
 

• Saber escutar, visando diferentes finalidades, discursos formais em diferentes variedades do 
Português, cuja complexidade e duração exijam atenção por períodos prolongados. 
• Interpretar criticamente a informação ouvida, analisando as estratégias e os recursos verbais e 
não verbais utilizados. 
• Compreender o essencial da mensagem, apreendendo o fio condutor da intervenção e retendo 
dados que permitam intervir construtivamente em situações de diálogo ou realizar tarefas 
específicas. 
• Tomar a palavra em contextos formais, seleccionando o registo e os recursos adequados às 
finalidades visadas e considerando as reacções dos interlocutores na construção do sentido. 
• Interagir com confiança e fluência sobre assuntos do quotidiano, de interessepessoal, social ou 
escolar, expondo e justificando pontos de vista de forma lógica. 
• Produzir discursos orais correctos em português padrão, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 
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Leitura 
• Ler de forma fluente, apreendendo o sentido global de textos com diferentes intencionalidades 
e registos. 
• Ler textos de diferentes tipos e em suportes variados para obter informação,organizar o 
conhecimento ou para aceder a universos no plano do imaginário, adequando as estratégias de 
leitura às finalidades visadas. 
• Posicionar-se criticamente quanto à validade da informação, seleccionando os dados necessários 
à concretização de tarefas específicas e mobilizando a informação de acordo com os princípios 
éticos do trabalho intelectual. 
• Apreciar textos de diferentes tipos, analisando o modo como a utilização intencional de recursos 
verbais e não verbais permite alcançar efeitos específicos. 
• Posicionar-se enquanto leitor de obras literárias, situando-as em função de grandes marcos 
temporais e geográfico-culturais e reconhecendo aspectos relevantes da linguagem literária. 
• Estabelecer relações entre a experiência pessoal e textos de diferentes épocas e culturas, 
tomando consciência do modo como as ideias, as experiências e os valores são diferentemente 
representados e aprofundando a construção de referentes culturais. 
 
Escrita 
• Escrever para responder a necessidades específicas de comunicação em diferentes contextos e 
como instrumento de apropriação e partilha do conhecimento. 
• Recorrer autonomamente a técnicas e processos de planificação, textualização e revisão, 
utilizando diferentes instrumentos de apoio, nomeadamente ferramentas informáticas.  
• Escrever com autonomia e fluência diferentes tipos de texto adequados ao contexto, às 
finalidades, aos destinatários e aos suportes da comunicação, adoptando as convenções próprias 
do género seleccionado. 
• Produzir textos em termos pessoais e criativos, para expor representações e pontos de vista e 
mobilizando de forma criteriosa informação recolhida em fontes diversas.  
• Produzir textos em português padrão, recorrendo a vocabulário diversificado e a estruturas 
gramaticais com complexidade sintáctica, manifestando domínio de mecanismos de organização, 
de articulação e de coesão textuais e aplicando correctamente regras de ortografia e pontuação. 
 
Conhecimento explícito da língua 
 
• Reflectir sobre o funcionamento da língua para, a partir da realização de actividades de carácter 
oficinal, analisar e questionar os sentidos dos textos. 
• Explicitar, usando a terminologia apropriada, aspectos fundamentais da estrutura e do uso do 
português padrão nos diferentes planos do conhecimento explícito da língua.• Mobilizar o 
conhecimento reflexivo e sistematizado para resolver problemas decorrentes da utilização da 
linguagem oral e escrita e para aperfeiçoar os desempenhos pessoais. 
• Analisar marcas específicas da linguagem oral e da linguagem escrita, distinguindo diferentes 
variedades e registos da língua e adequando-os aos contextos de comunicação. 
• Respeitar e valorizar as diferentes variedades do português, usando o português padrão como a 
norma. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA I: INGLÊS 
 
Competências – 2º ciclo 
 

COMPETÊNCIA DA COMUNICAÇÃO 

 

Compreender 

o essencial de 

textos simples do 

quotidiano – oral, 

audio-visual e 

escrito 

 

 

 

 

 

 

- Seguimento de instruções (receita, percurso, 

actividade escolar...); 

- Recolha de informações (programa de TV, 

artigo de dicionário, boletim meteorológico, 

mapa, guia, enciclopédia, lista telefónica...); 

- Identificação de informações a partir de 

diálogos usuais do quotidiano (personagens, 

objectos, lugares... a partir da sua descrição); 

- Identificação de traços característicos da 

sociedade e da cultura das comunidades que 

usam a língua. 

Interagir 

em situações de 

comunicação 

diversificadas 

  

- participação em conversas sobre assuntos do 

quotidiano; 

- participação em conversas no contexto das 

actividades da aula; 

- apresentação de si próprio e de outras 

pessoas a partir de tópicos (elementos de 

identificação, situação familiar, gostos, 

hábitos, descrição física/psicológica); 

- conversa telefónica (autêntica ou simulada); 

- resposta a inquéritos; 

- recepção/produção de mensagens 

(carta/postal, bilhete, convite) utilizando canais 

diversificados – correio postal, fax, correio 

electrónico; 

- preenchimento de formulários (ficha de 

identificação, ficha de inscrição). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ouvir 
 
ver 
 

ler 

 
 
 
 
 
ouvir/ 
 

falar 

 
 
ler/ 

escrever 



   

 
25 

 

Perfis de Saída 

Compreender 

 
- ouvir/ver 

  

- ler 

 

 Compreende o essencial de um texto simples, breve e claro 

relacionado com aspectos da vida quotidiana. 

 

 Compreende textos curtos e simples sobre assuntos do 

quotidiano. É capaz de encontrar uma informação concreta 

e previsível em textos simples de uso comum. 

 

Interagir  

 
- ouvir/falar 

  

- ler/escrever 

 

 Comunica em situações do quotidiano que exijam apenas 

troca de informação simples e directa sobre assuntos e 

actividades correntes. Participa numa conversa curta. 

 

 Compreende mensagens curtas, cartas pessoais e 

formulários simples, e elabora respostas adequadas nestas 

situações de interacção. 

 

Produzir 

 
- falar 

  

- escrever 

 

 Utiliza frases simples e curtas para falar da família, dos 

outros e do seu percurso pessoal. 

 

 Escreve textos curtos e simples, relacionados com 

aspectos de vida quotidiana. 

 

 

 
 Competirá a cada professor, tendo em conta os perfis terminais definidos, distinguir níveis de 

desempenho adequados a cada situação de aprendizagem. 

 

 No 2º ciclo, e muito particularmente no 5º ano, é indispensável manter actividades e formas de 

trabalho que mobilizem de modo produtivo a energia e o interesse dos aprendentes, 

nomeadamente simulações, dramatizações, actividades lúdicas que proporcionem usos de língua 

como formas de agir e de interagir. 
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Competências – 3ºciclo 

Competência da Comunicação 

Compreender 

 um texto em linguagem 
corrente sobre assuntos do 
quotidiano, acontecimentos 
relatados, sentimentos e 
desejos expressos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interagir 

em situações de comunicação 
diversificadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Identificação de uma personagem, 
objecto, lugar a partir da sua 
descrição; 

 Identificação, numa narrativa escrita 
ou transmitida oralmente, de 
sequências de acontecimentos, de 
personagens e lugares e suas 
características, de momentos; 

 Identificação de traços 
característicos da sociedade e da 
cultura das comunidades que usam 
a língua; 

 Estabelecimento de relações – 
afinidades /diferenças entre a cultura 
de origem e a cultura estrangeira; 

 Identificação de mensagens em 
textos de relação social e 
interpessoal (carta, fax, correio 
electrónico); 

 Estabelecimento de relações som-
sentido em textos poéticos. 

 
 

 Participação em conversas sobre 
assuntos do quotidiano e em 
conversas no contexto das 
actividades da aula; 

 Auto-representação e apresentação 
de outras pessoas a partir de tópicos 
(elementos de identificação, situação 
familiar, características pessoais, 
gostos, hábitos) e/ou elementos 
linguísticos; 

 Conversa telefónica a partir de 
tópicos e/ou elementos linguísticos; 

 Adequação de comportamentos 
comunicativos tendo em conta os 
traços característicos da sociedade e 
da cultura das comunidades que 
usam a língua e 
afinidades/diferenças entre a cultura 
de origem e a cultura estrangeira; 

 Resposta a inquéritos sobre a vida 
quotidiana; 

 Produção de mensagens em 
situações de relação interpessoal e 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouvir 

 

ver 

 
ler 

 

 

ouvir/ 
   falar 

 

 

 

ler/ 
   escrever 
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Produzir 

 textos orais e escritos 
correspondendo a 
necessidades específicas de 
comunicação 

 
 
 
 

 Descrição, com o objectivo de dar a 
conhecer, de objectos, lugares, 
personagens, com ou sem apoio 
visual ou linguístico; 

 Exposição de pontos de vista e de 
informações recolhidas em fontes 
diversas; 

 Reprodução/recriação de textos 
poéticos, lengalengas, adivinhas, 
provérbios, canções; 

 Narração de 
episódios/acontecimentos da vida 
quotidiana (página de diário, textos 
biográficos, notícia de jornal...) a 
partir de suportes vários: imagens, 
situações, tópicos e/ou meios 
linguísticos; 

 Registo estruturado de informações 
recolhidas em fontes diversas; 

 Criação de textos com características 
poéticas a partir de suportes vários: 
um tópico, um som, uma letra, uma 
palavra- 

 -chave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

falar/ 
   escrever 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA II – FRANCÊS 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA II- ESPANHOL 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

1. Tratamento de informação/utilização de fontes 

 

2. Compreensão histórica: 

 

2.1. Temporalidade: 

 Aplica os conceitos de mudança/permanência na caracterização das sociedades que se 

constituíram no espaço português em diferentes períodos; identifica; 

 Localiza no tempo e caracteriza alterações significativas da sociedade portuguesa; 

 Estabelece relações passado/presente, especificando contributos para o Portugal 

Contemporâneo, utilizando correctamente o vocabulário específico da disciplina. 

 

2.2. Espacialidade: 

 Conhece a localização relativa do território português; 

 Caracteriza os principais contrastes na distribuição espacial das actividades económicas 

e formas de organização do espaço português em diferentes períodos, relacionando-as 

com factores físicos e humanos, utilizando correctamente vocabulário específico da 

disciplina bem como técnicas adequadas de expressão gráfica.  

 

2.3. Contextualização: 

 Distingue características concretas de sociedades que se constituíram no espaço 

português em diferentes períodos; 

 Estabelece relações entre os seus diversos domínios, utilizando correctamente o 

vocabulário específico da disciplina.  

 

3. Comunicação em história. 

 

 

HISTÓRIA 

 

1. Tratamento de informação/utilização de fontes 

 

2. Compreensão histórica: 

2.1. Temporalidade: 

 Identifica e caracteriza as principais fases da evolução histórica e os grandes momentos 

de ruptura do processo evolutivo;  

 Localiza no tempo eventos e processos; 

 Distingue ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma 

sociedade, estabelecendo relações entre passado e presente e aplicando noções 

emergentes de multiplicidade temporal. 
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2.2. Espacialidade: 

 Localiza e situa no espaço, com recurso a formas diversas de representação espacial, 

diferentes aspectos das sociedades humanas em evolução e interacção, 

nomeadamente, alargamento de áreas habitadas/fluxos demográficos, organização do 

espaço urbano e arquitectónico, áreas de intervenção económica, espaço de dominação 

política e militar, espaço de expansão cultural e linguística, fluxos/circuitos comerciais, 

organização do espaço rural, verificando como os desígnios dessas sociedades actuam 

sobre a organização do espaço e são fruto de condicionalismos físico-naturais.  

 

2.3. Contextualização: 

 Distingue, numa dada realidade, os aspectos de ordem demográfica, económica, social, 

política e cultural e estabelece relações entre eles;  

 Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social;  

 Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carácter relativo dos 

valores culturais em diferentes espaços e tempos históricos;  

 Relaciona a história nacional com a história universal, abordando a especificidade do 

caso português; aplica os princípios básicos da metodologia específica da história.  

 

3. Comunicação em história. 

 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 

 O ensino da Geografia deve desenvolver competências ligadas à pesquisa: a observação, 

o registo, o tratamento da informação, o levantamento de hipóteses, a formulação de conclusões, 

a apresentação de resultados. É a partir do trabalho de campo e do trabalho de grupo que é 

possível promover a discussão de ideias, a produção de conclusões e a utilização de destrezas 

geográficas. 

 Através da educação geográfica os alunos aprendem a aplicar os conceitos de 

localização/lugar, ambiente, região, interacção e movimento. Ao integrar as diferentes 

características de um lugar, a Geografia desenvolve o processo de conhecimento do Mundo. 

 O conhecimento do Mundo é fundamental para desenvolver a percepção de que todos os 

grupos humanos são interdependentes dado partilharem um sistema ambiental comum. As 

acções realizadas por um grupo num determinado lugar/região afectam o ambiente e as 

populações de lugares longínquos. Assim agruparam-se as competências em três domínios: 

 

Localização 

 

 Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala; 

 Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda a escala e 

as coordenadas geográficas; 

 Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas; 

 Localizar lugares utilizando mapas e plantas de diferentes escalas; 
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 Utilizar mapas para calcular distâncias reais, utilizando a escala; 

 Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região, o 

País, a Europa e o Mundo. 

 

Conhecimento dos Lugares e Regiões 

 

 Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 

distribuições de fenómenos geográficos; 

 Formular e responder a questões geográficas, utilizando diferentes formas de informação; 

 Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 

programas de televisão, filmes, videogramas, notícias da imprensa escrita, livros e 

enciclopédias; 

 Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas 

de diferentes territórios e escalas; 

 Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que 

são mais importantes na sua localização e interacção; 

 Seleccionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 

localizações; 

 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e 

humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando recursos que incluem material 

audiovisual, cd-roms, internet, notícias da imprensa escrita, gráficos e dados estatísticos; 

 Seleccionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 

adequada em gráficos, mapas e diagramas; 

 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 

exemplos reais; 

 Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões 

e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou em material audiovisual; 

 Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo registando 

a informação geográfica; 

 Analisar casos concretos e reflectir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas 

e conhecimentos geográficos. 

 

Compreensão e interpretação do dinamismo das inter-relações espaciais 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e 

humanos, formulando conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais 

simples, em mapas e/ou gráficos e em material audiovisual; 

 Analisar casos concretos de impacto dos fenómenos no ambiente natural, reflectindo-se 

sobre as soluções possíveis; 

 Reflectir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo acções 

concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços; 

 alisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação e 

conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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MATEMÁTICA 

 
Competências essências - 5º ANO 
 

UNIDADE 1 – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 
 

COMPETÊNCIAS 

 A predisposição para identificar propriedades de figuras geométricas e de sólidos geométricos, bem 
como para justificar e comunicar os raciocínios efectuados. 

 A aptidão para utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise de situações e na resolução de 
problemas em geometria. 

 A aptidão para realizar construções geométricas simples, bem como reconhecer e descrever figuras 
geométricas. 

 A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real 

 

UNIDADE 2 – NÚMEROS INTEIROS E DECIMAIS • ADIÇÃO E SUBTRACÇÃO • PERÍMETRO 
 

COMPETÊNCIAS 

 O reconhecimento dos números inteiros e decimais e das formas diferentes de os representar e 
relacionar, bem como a compreensão das propriedades das operações e a aptidão para usá-las em 
situações concretas. 

 A sensibilidade para a ordem de grandeza dos números, assim como a aptidão para estimar valores 
aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer 
processo de cálculo ou por estimação. 

 A compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, e a aptidão para utilizar conhecimentos sobre 
estes conceitos na resolução e formulação de problemas. 

 A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em situações 
diversas do quotidiano, utilizando instrumentos apropriados. 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação. 

 A compreensão das propriedades da adição e a aptidão para usá-las em situações concretas. 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias 
à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 
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UNIDADE 3 – ESTATÍSTICA 
 

COMPETÊNCIAS 

 A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a um fenómeno e para os 
representar adequadamente através de tabelas e gráficos, utilizando as novas tecnologias. 

 A aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito e para 
comunicar os resultados das interpretações feitas. 

 A compreensão da noção de frequência absoluta e a aptidão para calcular essa frequência em 
situações simples. 

 A aptidão para realizar investigações simples que recorram a dados de natureza quantitativa, 
envolvendo a recolha e análise de dados e a elaboração de conclusões. 

UNIDADE 4 – ÁREAS • MULTIPLICAÇÃO 
 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão dos conceitos de comprimento, perímetro e área, e a aptidão para utilizar conhecimentos 
sobre estes conceitos na resolução e formulação de problemas. 

 A aptidão para resolver e formular problemas que envolvam relações entre os conceitos de perímetro e de 
área, em diversos contextos. 

 A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em situações 
diversas do quotidiano utilizando instrumentos apropriados. 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação. 

 A compreensão das propriedades da multiplicação e a aptidão para usá-las em situações concretas. 

 A sensibilidade para a ordem de grandeza dos números, assim como a aptidão para estimar valores 
aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer 
processo de cálculo ou por estimação. 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias à 
sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 

UNIDADE 5 – DIVISÃO 
 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão global dos números inteiros e decimais, das operações e da sua utilização. 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a calcula-
dora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação. 

 A sensibilidade para a ordem de grandeza dos números, assim como a aptidão para estimar valores 
aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer 
processo de cálculo ou por estimação. 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias à 
sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 
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UNIDADE 6 – ÂNGULOS. TRIÂNGULOS 
 

COMPETÊNCIAS 

 A predisposição para identificar propriedades de figuras geométricas, nomeadamente triângulos, bem 
como justificar e comunicar os raciocínios efectuados. 

 A aptidão para realizar construções geométricas nomeadamente ângulos e triângulos, e para 
descrever figuras geométricas. 

 A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em situações 
diversas do quotidiano utilizando instrumentos apropriados. 

 A compreensão dos conceitos de comprimento e de amplitude, e a aptidão para utilizar conhecimentos 
sobre estes conceitos na resolução e formuIação de problemas. 

 

UNIDADE 7 – VOLUMES 
 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em situações 
diversas do quotidiano utilizando instrumentos apropriados. 

 A compreensão dos conceitos de comprimento, perímetro, área e volume, e a aptidão para utilizar 
conhecimentos sobre estes conceitos na resolução e formulação de problemas. 

 A aptidão para calcular volumes de paralelepípedos em contexto de resolução de problemas. 

 A sensibilidade para a ordem de grandeza dos números, assim como a aptidão para estimar valores 
aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer 
processo de cálculo ou por estimação. 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos apropriado à situação. 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são 
necessárias à sua resolução, assim como para explicar métodos e o raciocínio que foram usados. 
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-  6º ANO 

 

UNIDADE 1 – ADIÇÃO E SUBTRACÇÃO DE NÚMEROS REPRESENTADOS POR FRACÇÕES 
 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão global dos números e das operações e a sua utilização de maneira flexível para fazer 
julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e das operações; 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação; 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias 
à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 

 O reconhecimento do conjunto dos números racionais positivos, das diferentes formas de representação 
dos elementos desse conjunto e das relações entre eles, bem como a compreensão das propriedades 
das operações e a aptidão para usá-las em situações concretas; 

 A aptidão para trabalhar com valores aproximados de números racionais de maneira adequada ao 
contexto do problema ou da situação em estudo; 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias 
à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 

 

 
UNIDADE 2 – MULTIPLICAÇAO E DIVISÃO DE NÚMEROS RACIONAIS  

 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão global dos números e das operações e a sua utilização de maneira flexível para fazer 
julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e das operações; 

 A utilização de diferentes formas de representação dos elementos dos conjuntos numéricos, e das 
propriedades das operações nesses conjuntos; 

 A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação; 

 A sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a aptidão para estimar valores 
aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer 
processo de cálculo ou por estimação; 

 A predisposição para procurar e explorar padrões numéricos em situações matemáticas e não 
matemáticas e o gosto por investigar relações numéricas, nomeadamente em problemas envolvendo 
divisores e múltiplos de números ou implicando processos organizados de contagem; 

 A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias 
à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 
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UNIDADE 3 – PROPORCIONALIDADE DIRECTA 

COMPETÊNCIAS 

 O reconhecimento de situações de proporcionalidade directa e a aptidão para usar o raciocínio 
proporcional em problemas diversos; 

 A aptidão para trabalhar com percentagens e para compreender e utilizar as suas diferentes 
representações. 

 
UNIDADE 4 – CONSTRUÇÃO DE TRIÂNGULOS 

COMPETÊNCIAS 

 Aptidão para realizar construções geométricas e para reconhecer e analisar propriedades de figuras 
geométricas, nomeadamente recorrendo a materiais manipuláveis e a software geométrico; 

 A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real e o reconhecimento e a utilização de ideias 
geométricas em diversas situações, nomeadamente na comunicação. 

 A compreensão de conceitos de geometria, assim como a aptidão para utilizar conhecimentos sobre esses 
conceitos na resolução e formulação de problemas; 

 A aptidão para efectuar medições. 

 A predisposição para identificar propriedades de figuras geométricas, nomeadamente em triângulos e em 
quadriláteros, bem como para justificar e comunicar os raciocínios efectuados; 

 A aptidão para realizar construções geométricas, nomeadamente ângulos e triângulos, e para descrever 
figuras geométricas; 

 
UNIDADE 5 – ESTATÍSTICA 

COMPETÊNCIAS 

 A compreensão das noções de frequência absoluta e relativa, assim como a aptidão para calcular estas 
frequências em situações simples; 

 A compreensão das noções de moda e de média aritmética, bem como a aptidão para determiná-las e 
para interpretar o que significam em situações concretas; 

 A sensibilidade para criticar argumentos baseados em dados de natureza quantitativa. 

 A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a um fenómeno e para os 
representar de modos adequados, nomeadamente através de tabelas e gráficos e utilizando as novas 
tecnologias; 

 A aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito e para 
comunicar os resultados das interpretações feitas; 

 A tendência para dar resposta a problemas com base na análise de dados recolhidos e de experiências 
planeadas para o efeito; 

 A aptidão para realizar investigações que recorram a dados de natureza quantitativa, envolvendo a recolha 
e análise de dados e a elaboração de conclusões; 

 O sentido crítico face ao modo como a informação é apresentada. 
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UNIDADE 6 – ÁREAS E VOLUMES. CILINDRO DE REVOLUÇÃO 
 

TEMAS COMPETÊNCIAS 

1. Área do paralelogramo 

2. Área do triângulo 

3. Área de figuras compostas 

4. Circunferência e Círculo. 
Elementos da circunferência 

5. Perímetro de um círculo 

6. Área de um círculo 

7. Problemas de áreas e Perímetros 

8. Volumes e capacidades 

9. Volume de um círculo 

10. Planificação da superfície de um 
cilindro 

 A compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, área 
e volume, assim como e a aptidão para utilizar conhecimentos 
sobre estes conceitos na resolução e formulação de problemas; 

 A aptidão para efectuar medições e estimativas em situações 
diversas, bem como a compreensão do sistema internacional de 
unidades; 

 A aptidão para resolver e formular problemas que envolvam 
relações entre os conceitos de perímetro e de área, em diversos 
contextos; 

 A aptidão para calcular áreas de rectângulos, triângulos e 
círculos, assim como volumes de paralelepípedos, recorrendo ou 
não a fórmulas, em contexto de resolução de problemas. 

 
 
 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - 5º ANO 
 

 
Temas 

Organizadores 
Competências Essenciais 

T 
E 
R 
R 
A 
 

N 
O 
 

E 
S 
P 
A 
Ç 
O 

 

 Compreensão global da constituição da Terra 

 Relacionar a formação dos continentes e oceanos com a origem da 

Terra 

 Relacionamento do papel importante da atmosfera terrestre para a 

vida na Terra 

 Compreensão de como a intervenção humana pode afectar a 

qualidade do ar e da vida das pessoas 

 Compreensão da importância de se questionar sobre transformação 

que ocorrem na Terra e de investigar as explicações dadas pela 

Ciência. 
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Temas 

Organizadores 
Competências Essenciais 

E 
R 
R 
A 
 

E 
M 
 

T 
R 
A 
N 
S 
F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 

 

 Reconhecimento que, dadas as dimensões das células, há 

necessidade de se utilizar unidades de medidas específicas 

 Reconhecimento da necessidade do uso de critérios específicos nos 

sistemas de classificação perante a diversidade dos seres vivos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Temas 

Organizadores 
Competências Essenciais 

T 
E 
R 
R 
A 
 

E 
M 
 

T 
R 
A 
N 
S 
F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 

 

 Relacionamento da relação entre a diversidade dos seres vivos e seus 

comportamentos e a diversidade ambiental. 

 Compreensão da dinâmica da Terra com base nos fenómenos e 

transformação que ocorrem. 

 Reconhecimento da importância da criação de parques e reservas 

naturais e protecção das paisagens na conservação das espécies e 

manutenção da qualidade ambiental. 

 Compreensão de que, apesar da diversidade de seres vivos existe 

uma unidade estrutural 
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Temas 

Organizadores 
Competências Essenciais 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
Ç 
Ã 
O 
 

H 
U 
M 
A 
N 
A 
 

N 
A 
 

T 
E 
R 
R 
A 

 

 Reconhecimento da diversidade de materiais – água, rochas e suas 

propriedades. 

 

 Reconhecimento que a intervenção humana na Terra é fundamental 

para a obtenção de alimentos. 

 

 Compreensão de como a intervenção humana na Terra pode afectar a 

qualidade da água, do solo e da vida das pessoas. 

 

 Reconhecimento das actividades humanas relacionadas com a 

utilização dos recursos hídricos e geológicos. 

 

 Reconhecimento da necessidade do uso de critérios específicos nos 

sistemas de classificação perante a diversidade de materiais. 

 

 Compreensão da dinâmica da Terra com base nos fenómenos e 

transformações que ocorrem. 

 

 Compreensão da importância de se questionar sobre transformações 

que ocorrem na terra e de investigar as explicações dadas pela 

Ciências. 

 
 6º ANO 

 
Temas 

Organizadores 
Competências Essenciais 

 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

Ç 

Ã 

O 

 

H 

 

V 

I 

V 

E 

R 

 

M 

E 

L 

H 

O 

R 

 

 

T 

E 

R 

R 

A 

 

E 

M 

 

T 

R 

A 

N 

 

 Reconhecimento que a intervenção humana na Terra é 

fundamental para a obtenção dos alimentos e da energia 

necessária à vida. 

 

 Compreensão da importância da alimentação para o 

funcionamento equilibrado do organismo. 

 

 Reconhecimento da inflûencia da publicidade e da comunicação 

social nos hábitos de consumo e na tomada de decisões que 

tenham em conta a defesa da saúde e a qualidade de vida. 

 

 Compreensão do funcionamento do corpo humano e sua relação 

com problemas de saúde e da sua prevenção. 
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 Reconhecimento que o organismo humano está sujeito a factores 

nocivos que podem colocar em risco a saúde física e mental. 

 

 Compreensão de que o bom funcionamento do organismo decorre 

da interacção de diferentes sistemas de órgãos que asseguram a 

realização das funções essenciais à vida. 

 

 Compreensão de que diversos factores afectam o equilíbrio físico 

e psíquico e social do indivíduo dependendo a saúde de um 

conjunto de comportamentos saudáveis. 

 

 Compreensão de alguns fenómenos com relevância biológica e 

ambiental, nas plantas. 

 

 Compreensão da dinâmica da Terra com base nos fenómenos e 

transformações que ocorrem. 

 

 Compreensão da importância de se questionar sobre 

transformações que ocorrem na Terra e de investigar as 

explicações dadas pela Ciência. 

 
 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Competências essenciais 7º Ano 

 

Conhecimento  

 

Terra no Espaço 

 

- Compreender que os seres vivos estão integrados no sistema Terra, participando nos fluxos de 

energia e nas trocas de matéria. 

- Conhecer a caracterização do Universo e a interacção sistémica entre componentes. 

- Conhecer unidades específicas tendo em conta as ordens de grandeza no Universo. 

 

Terra em transformação 

 

- Reconhecer que na Terra ocorrem transformações de materiais por acção física, química, 

biológica e geológica, indispensáveis para a manutenção da vida na Terra. 

- Conhecer os testemunhos que evidenciam a dinâmica da Terra. 

- Conhecer a estrutura da Terra e os diferentes materiais que a constituem. 
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Realização/ Organização 

- Saber utilizar correctamente materiais e instrumentos específicos nomeadamente o microscópio. 

- Pesquisar sobre temas específicos. 

- Analisar e interpretar dados/ informações 

- Saber explicar alguns fenómenos biológicos e geológicos atendendo a processos físicos e 

químicos. 

- Saber identificar os modelos subjacentes a explicações científicas, correspondendo ao que 

pensamos que pode estar a acontecer, ao nível não observado directamente. 

- Saber classificar materiais existentes na Terra, utilizando critérios diversificados 

 

Reflexão Crítica 

Apresentar explicações científicas que vão para além dos dados, não emergindo simplesmente 

deles, mas que envolvem pensamento criativo. 

 

Competências Essenciais  8º Ano 

 

Conhecimento  

 

Sustentabilidade na Terra 

 Reconhecer que a intervenção humana na Terra, ao nível da exploração, transformação e 

gestão sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes 

áreas. 

 Compreender que a dinâmica dos ecossistemas resulta de uma interdependência entre seres 

vivos, materiais e processos. 

 Compreender que o funcionamento dos ecossistemas depende de fenómenos envolvidos, de 

ciclos de matéria, de fluxos de energia e de actividade de seres vivos, em equilíbrio dinâmico. 

 Reconhecer a necessidade de tratamento de materiais residuais, para evitar a sua acumulação, 

considerando as dimensões económicas, ambientais, políticas e éticas. 

 

Realização/ Organização 

 Pesquisar sobre temas específicos. 

 Saber utilizar correctamente materiais e instrumentos específicos. 

 Analisar e interpretar dados/ informações. 

 

Reflexão Crítica 

 Discutir sobre as implicações do progresso científico e tecnológico na rentabilização dos 

recursos. 
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Competências essenciais 9º Ano 

 

Conhecimento 

 

Viver melhor na Terra 

 Compreender que o organismo humano está organizado segundo uma hierarquia de níveis que 

funcionam de modo integrado e desempenham funções específicas. 

 Conhecer a estrutura e o funcionamento dos diferentes sistemas do organismo. 

 Compreender os conceitos essenciais relacionados com a saúde. 

 Reconhecer comportamentos que interferem na saúde do organismo. 

 

Realização/ Organização 

 Saber utilizar correctamente materiais (reagentes, material de vidro) e instrumentos específicos 

(microscópio, lupa binocular, material de dissecação). 

 Pesquisar sobre temas específicos. 

 Analisar e interpretar dados/ informações. 

 

Reflexão Crítica 

 Discutir sobre a importância da aquisição de hábitos individuais e comunitários que contribuem 

para a qualidade de vida. 

 Discutir acerca de assuntos polémicos nas sociedades actuais sobre os quais os cidadãos 

devem ter uma opinião fundamentada. 

 Reconhecer que a Ciência e a Tecnologia têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 

      

Competências essenciais    7º Ano 

    

 
TERRA NO ESPAÇO 

 

O aluno deverá ser capaz de: 

 

- Compreender que os seres vivos estão integrados no sistema Terra, participando nos fluxos de 

energia e nas trocas de matéria. 

- Reconhecer a necessidade de trabalhar com unidades específicas. tendo em conta as 

distâncias do Universo. 

- Adquirir conhecimento sobre a caracterização do Universo. 

- Utilizar escalas adequadas para a representação do Sistema Solar 

- Identificar as causas e consequências dos movimentos dos corpos celestes. 
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- Discutir sobre a importância do avanço do conhecimento científico e tecnológico no 

conhecimento sobre o Universo, o Sistema Solar e a Terra. 

- Reconhecer que novas ideias geralmente encontram oposição de outros indivíduos e grupos por 

razões sociais, políticas ou religiosas. 

 

 

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

 

O aluno deverá ser capaz de: 

- Reconhecer que na Terra ocorrem transformações de materiais por acção física e química. 

- Classificar os materiais existentes na Terra, utilizando critérios diversificados. 

- Compreender que, apesar da diversidade de materiais e de seres vivos, existem unidades 

estruturais. 

- Utilizar símbolos e modelos na representação de estruturas, sistemas e suas transformações. 

- Explicar de alguns fenómenos biológicos e geológicos, atendendo a processos físicos e 

químicos. 

- Apresentar de explicações científicas que vão para além dos dados, não emergindo 

simplesmente a partir deles, mas envolvem pensamento criativo. 

- Identificar modelos subjacentes a explicações científicas correspondendo ao que pensamos que 

pode estar a acontecer no nível não observado directamente. 

 

 

Competências essenciais    8ºAno 

 

SUSTENTABILIDADE  NA TERRA 

 

O aluno deverá ser capaz de: 

- Reconhecer que a intervenção humana na Terra, ao nível da exploração, transformação e 

gestão sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes 

áreas. 

- Discutir sobre as implicações do progresso científico e tecnológico na rentabilização dos 

recursos. 

- Reconhecer a necessidade de tratamento de materiais residuais, para evitar a sua acumulação, 

considerando as dimensões económicas, ambientais, políticas e éticas. 

- Conhecer as aplicações da tecnologia na música, nas telecomunicações, na pesquisa de novos 

materiais e no diagnóstico médico. 

- Pesquisar sobre custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas para os 

indivíduos, para a sociedade e para o ambiente. 

- Reconhecer a importância da criação de parques naturais e protecção das paisagens e da 

conservação da variabilidade de espécies para a manutenção da qualidade ambiental. 

- Tomar decisões face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo em conta factores 

ambientais, económicos e sociais. 

- Divulgar medidas que contribuam para a sustentabilidade na Terra. 
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Competências essenciais 9º Ano 

 

VIVER MELHOR NA TERRA 

O aluno deverá ser capaz de: 

 

- Discutir sobre a importância da aquisição de hábitos individuais e comunitários que contribuam 

para a qualidade de vida. 

- Discutir assuntos polémicos nas sociedades actuais sobre os quais os cidadãos devem ter 

opinião fundamentada. 

- Avaliar os aspectos de segurança associados quer à utilização de aparelhos e equipamentos, 

quer a infra-estruturas  e trânsito. 

- Reconhecer a contribuição da Química para a qualidade de vida, quer na explicação das 

propriedades dos materiais que nos rodeiam quer na produção de novos materiais. 

- Avaliar, gerir riscos e tomar decisões face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo em 

conta factores ambientais, económicos e sociais. 

 

 
EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 

 

 

Aprendizagens 

 
Aquisição 

 
 Aquisição de conhecimentos e conceitos básicos 

para o desenvolvimento das actividades. 
 

 Compreensão do que vê, realiza e comunica. 
 

 
 

Aplicação 

 
 Domínio e/ou aplicação expressiva das técnicas. 
 

 Utilização adequada de materiais, instrumentos e 
equipamentos. 

 

 
 
 
 
 

Competências 

 

 Aquisição de conhecimentos e conceitos básicos para o desenvolvimento das 
actividades. 

 

 Compreensão do que vê, realiza e comunica. 
 

 Domínio e/ou aplicação expressiva das técnicas. 
 

 Utilização adequada de materiais, instrumentos e equipamentos. 
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EDUCAÇÃO VISUAL 
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Trabalhos Práticos 
(Expressão 

Plástica) 
 
 
 

 
 
-Investigação 
 
 
 
-Criatividade/ 
Imaginação 
 
 
 
 
-Organização/ 
Método/Rigor 
 
 
 
-Domínio de  
técnicas 
 
 
 
 
- Capacidade de 
conhecimento 
propostos 
  

 
 
 

 
- Conhecer os códigos da comunicação Visual e fazer 

levantamentos gráficos; 
- Descrever aplicando metodologias do desenho, da 

ilustração, da B.D. ou do guionismo visual; 
- Criar composições a partir de observações directas e de 

realidades imaginadas, utilizando os elementos e os 
meios de expressão visual; 

- Entender e representar o desenho geométrico como 
forma expressiva e rigorosa das formas; 

- Desenhar formas obedecendo aos princípios de 
representação normalizada; 

- Compreender que a percepção visual das formas envolve 
a interacção de vários elementos (luz-cor, linhas de 
texturas, volume ,superfície, etc.) 

- Representar expressivamente a figura humana, 
compreendendo relações básicas de estrutura e 
proporção; 

- Relacionar a forma e a função de um objecto, 
compreendendo relação com o Homem (ergonomia e 
antropometria); 

- Saber utilizar na representação técnica do objecto dupla 
projecção ortogonal; 

- Representar espaços bidimensionais e tridimensionais 
funcionais e equilibrados, conhecendo a metodologia de 
projecto; 

- Entender os efeitos de cor na percepção do mundo 
envolvente e saber utiliza-los; 

- Conhecer e aplicar várias técnicas de expressão plástica. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

EIXO 
ESTRUTURANTE 

BLOCO DE 
CONTEÚDOS 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

 

- CONCEITOS, 

PRINCIPIOS E 

OPERADORES 

TENOLÓGICOS 

 

 

- Acumulação e 

transformação de 

energia 

 

 

 

- Compreender que é necessária a existência de 

energia para produzir trabalho, 

- Conhecer diferentes fontes de energia; 

- Identificar diferentes formas de energia; 

- Analisar e valorizar os efeitos (positivos e negativos) 

da disponibilidade de energia sobre a qualidade de 

vida das populações, 

- Conhecer as normas de segurança de utilização 

técnica da electricidade; 

- Valorizar o uso das energias alternativas, 

nomeadamente pela utilização de fontes energéticas 

renováveis; 

- Conhecer e identificar a simbologia eléctrica; 

- Conhecer diversos tipos de circuitos eléctricos; 

- Construir pequenas montagens e instalações 

eléctricas; 

 

 
A) – Estes conteúdos devem ser desenvolvidos de forma transversal e integrados no desenvolvimento dos 

restantes.  
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER – 7º ANO 

 

- Compreender que a natureza e evolução da tecnologia é resultante do processo histórico; 

- Conhecer e apreciar a importância da tecnologia, como resposta às necessidades humanas; 

- Avaliar a pertinência das tecnologias convenientes e socialmente apropriadas; 

- Predispor-se para uma vida de aprendizagem numa sociedade tecnológica; 

- Compreender as implicações económicas e sociais de alguns artefactos, sistemas ou 

ambientes; 

- Analisar criticamente abusos, perigos, vantagens e desvantagens do uso de uma tecnologia; 

- Seleccionar produtos técnicos adequados à satisfação das suas necessidades pessoais ou de 

grupo; 

- Reunir, validar e organizar informação, potencialmente útil para abordar problemas técnicos 

simples; obtida a partir de fontes diversas (análise de objectos, sistemas e de ambientes 

existentes, documentação escrita e visual, pareceres de especialistas); 

- Recorrer ao uso da tecnologia informática para planificação e apresentação dos projectos, 

- Utilizar as tecnologias de informação e da comunicação disponíveis, nomeadamente a Internet; 

- Representar e explorar graficamente ideias de objectos ou sistemas, usando diversos métodos 

e meios, para explorar a viabilidade de alternativas, 

- Ler e interpretar documentos técnicos simples (textos, símbolos, esquemas, diagramas, 

fotografias, etc.); 

- Realizar e apresentar diferentes informações orais e escritas, utilizando vários suportes e 

diversas técnicas de comunicação adequadas aos contextos; 

- Exprimir o pensamento e as propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos; 

- Compreender que é necessária a existência de energia para produzir trabalho, 

- Conhecer diferentes fontes de energia; 

- Identificar diferentes formas de energia; 

- Analisar e valorizar os efeitos (positivos e negativos) da disponibilidade de energia sobre a 

qualidade de vida das populações, 

- Conhecer as normas de segurança de utilização técnica da electricidade; 

- Valorizar o uso das energias alternativas, nomeadamente pela utilização de fontes energéticas 

renováveis; 

- Conhecer e identificar a simbologia eléctrica; 

- Conhecer diversos tipos de circuitos eléctricos; 

- Construir pequenas montagens e instalações eléctricas; 
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COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER – 8º ANO 

 

- Compreender que a natureza e evolução da tecnologia é resultante do processo histórico; 

- Conhecer e apreciar a importância da tecnologia, como resposta às necessidades humanas; 

- Avaliar a pertinência das tecnologias convenientes e socialmente apropriadas; 

- Predispor-se para uma vida de aprendizagem numa sociedade tecnológica; 

- Compreender os alcances sociais do desenvolvimento tecnológico e a produtividade do 

trabalho humano; 

- Compreender as implicações económicas e sociais de alguns artefactos, sistemas ou 

ambientes; 

- Analisar criticamente abusos, perigos, vantagens e desvantagens do uso de uma tecnologia; 

- Seleccionar produtos técnicos adequados à satisfação das suas necessidades pessoais ou de 

grupo; 

- Reconhecer normas de saúde e segurança pessoal e colectiva, contribuindo com a sua reflexão 

e actuação para a existência de um ambiente agradável à sua volta. 

- Conhecer as normas de segurança de utilização técnica da electricidade; 

- Conhecer e identificar a simbologia eléctrica; 

- Conhecer diversos tipos de circuitos eléctricos; 

- Conhecer o princípio do funcionamento de um motor de corrente contínua; 

- Conhecer os princípios que explicam o funcionamento do electroíman; 

- Conhecer os dispositivos utilizados para a inversão do movimento de um motor de corrente 

contínua. 

- Construir pequenas montagens e instalações eléctricas; 

- Conhecer o uso técnico do ar comprimido; 

- Conhecer e identificar a simbologia dos circuitos pneumáticos básicos; 

- Construir pequenas montagens e instalações pneumáticas; 

- Aptidão para verificar que não existe movimento sem estrutura; 

- Conhecer as duas grandes famílias de movimento – movimento circular e movimento rectilíneo; 

- Conhecer e identificar os principais operadores dos sistemas mecânicos básicos; 

- Identificar os diferentes tipos de transmissão e transformação de movimento: circular/circular; 

circular/ rectilíneo; rectilíneo/circular, 

- Utilizar com correcção os instrumentos de controlo e medida; 

- Aptidão para efectuar e relacionar medidas e grandezas; 

- Predisposição para o uso de medidas rigorosas com tolerância. 
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COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER – 9º ANO 

 

- Conhecer os principais operadores eléctricos e a sua aplicação prática; 

- Conhecer e identificar a simbologia eléctrica; 

- Dominar o conceito de intensidade, resistência e voltagem eléctrica; 

- Conhecer diversos tipos de circuitos eléctricos; 

- Conhecer o princípio do funcionamento de um motor cc.; 

- Conhecer os princípios que explicam o funcionamento do electroíman; 

- Conhecer os dispositivos utilizados para a inversão do movimento de um motor cc.; 

- Construir pequenas montagens e instalações eléctricas; 

- Ser capazes de efectuar e relacionar medidas de grandezas eléctricas, 

- Seleccionar um sistema eléctrico simples e representar o seu funcionamento, 

- Conhecer e identificar os principais operadores dos sistemas mecânicos básicos; 

- Identificar os diferentes tipos de transmissão e transformação de movimento: circular/circular; 

circular/ rectilíneo; rectilíneo/circular, 

- Ser capazes de construir, montar e desmontar objectos técnicos compostos por mecanismos e 

sistemas de movimento. 

- Identificar procedimentos e instrumentos de detecção, regulação e controlo de sistemas técnicos 

comuns, 

- Reconhecer que são as relações entre a função técnica de um elemento e a estrutura que 

permitem realizar a regulação, 

- Identificar Conhecer as noções das funções de regulação e de controlo de energia (regular e 

controlar para que o débito desta seja constante), 

- Conhecer alguns operadores técnicos específicos de comando, regulação e controlo. 

- Reconhecer e avaliar criticamente o impacto e as consequências dos sistemas tecnológicos sobre 

os indivíduos, a sociedade e o ambiente; 

- Reconhecer diferentes actividades profissionais, relacionando-as com os seus interesses; 

- Conhecer os princípios de constituição de uma empresa; 

- Identificar as empresas pelos seus sectores de actividade; 

- Ler e interpretar um organigrama; 

- Tornar-se um consumidor atento e exigente escolhendo racionalmente os produtos e serviços que 

utiliza e adquire; 

- Compreender as implicações económicas e sociais da produção de bens e serviços; 

- Conhecer e caracterizar as principais fases do ciclo de vida de um produto: da concepção à 

comercialização; 

- Identificar, a partir de situações reais, os vários tipos de embalagem utilizados; 

- Pesquisar, relativamente a produtos concretos, o tipo de documentação comercial e de serviço a 

clientes; 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Competências Essenciais 

 

Conhecimentos/ 

Capacidades 

Aquisição 

 

Adquire conhecimentos e conceitos básicos 

à realização das actividades 

 

- Experimenta, cria, interpreta e comunica 

 

Aplicação 

 

-Aplica conceitos e técnicas específicos da 

disciplina 

 

-Utiliza correctamente os materiais e 

instrumentos específicos 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Matérias Competências 

Desportos 

Colectivos 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objectivo dos Jogos 

Desportivos Colectivos, realizando com oportunidade e correcção as acções 

técnico-tácticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

 

Ginástica  Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais 

e/ou de grupo, aplicando os critérios de correcção técnica, expressão e 

combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 

Atletismo  Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 

cumprindo correctamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 

Desportos de 

Raquetas 

 Realizar com oportunidade e correcção as acções técnico-tácticas elementares 

dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 

«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

 

Dança  Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares da 

Dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 

expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

 

Orientação  Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação e 

respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 

qualidade do ambiente. 

 

Área da Aptidão 

Física 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força 

Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de Reacção Simples e Complexa, 

de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e 

Específica. 

 

Área dos 

Conhecimentos 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição 

Física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 

 

 Conhecer e interpretar factores de saúde e risco associados à prática das 

actividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 
Competências  

Currículos Específicos Individuais (NEEcp) 
   

 
2ºCiclo de Ensino Básico 

 
No final do 2º Ciclo do Ensino Básico os alunos deverão ser capazes de: 

 Compreender a importância das Tecnologias de Informação; 

 Conhecer diferentes aspectos básicos do funcionamento de um computador; 

 Compreender a importância de um sistema operativo; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Criar e editar uma imagem/ desenho com o Paint; 

 Aferir sobre a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Compreender a importância de um processador de texto; 

 Executar tarefas básicas no Word; 

 Seleccionar texto; 

 Formatar texto; 

 Utilizar imagens, ClipArt e WordArt num documento; 

 Compreender a importância de criar apresentações; 

 Manipular texto e imagens para uma apresentação simples; 

 Dominar as técnicas necessárias para correr uma apresentação. 

 

 

3ºCiclo de Ensino Básico 
 

No final do 3º Ciclo do Ensino Básico os alunos deverão ser capazes de: 
 Compreender a importância das Tecnologias de Informação; 

 Conhecer diferentes aspectos básicos do funcionamento de um computador; 

 Compreender a importância de um sistema operativo; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Criar e editar uma imagem/ desenho com o Paint; 

 Aferir sobre a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Criar e gerir uma lista de endereços do correio electrónico; 

 Criar filmes com imagens, vídeos e músicas no Windows Moviemaker; 

 Criar uma conta no youtube; 
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 Colocar um vídeo na Internet; 

 Compreender a importância de um processador de texto; 

 Executar tarefas básicas no Word; 

 Seleccionar texto; 

 Formatar texto; 

 Utilizar imagens, ClipArt e WordArt num documento; 

 Configurar página; 

 Formatar texto em colunas; 

 

 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 
 

1ºCiclo de Ensino Básico 

 
No final do 1º Ciclo do Ensino Básico os alunos deverão ser capazes de: 

 Conhecer o computador; 

 Ambiente de trabalho; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Criar uma pasta; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Aprender a efectuar operações com a Calculadora; 

 Elaborar desenhos com o Paint; 

 Aferir sobre a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Efectuar correctamente uma pesquisa na internet; 

 Criar e gerir uma lista de endereços do correio electrónico; 

 Compreender a importância de um processador de texto; 

 Executar tarefas básicas no Word; 

 Seleccionar e formatar texto; 

 Utilizar imagens, ClipArt e WordArt num documento; 

 Compreender a importância de criar apresentações; 

 Manipular texto e imagens para uma apresentação simples; 

 Dominar as técnicas necessárias para correr uma apresentação. 

 

 

2ºCiclo de Ensino Básico 

 

No final do 2º Ciclo do Ensino Básico os alunos deverão ser capazes de: 
 Compreender a importância das Tecnologias de Informação; 

 Conhecer a evolução da informática; 
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 Conhecer diferentes aspectos básicos do funcionamento de um computador; 

 Compreender a importância de um sistema operativo; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Aferir sobre a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Criar e gerir uma lista de endereços do correio electrónico; 

 Compreender a importância de um processador de texto; 

 Executar tarefas básicas no Word; 

 Seleccionar e formatar texto; 

 Utilizar imagens, ClipArt e WordArt num documento; 

 Utilizar formas num documento; 

 Compreender a importância de criar apresentações; 

 Manipular texto e imagens para uma apresentação simples; 

 Dominar as técnicas necessárias para correr uma apresentação. 

 

3ºCiclo de Ensino Básico 

 
No final do 3º Ciclo do Ensino Básico os alunos deverão ser capazes de: 

 Compreender a importância das Tecnologias de Informação; 

 Conhecer a evolução da informática; 

 Conhecer diferentes aspectos básicos do funcionamento de um computador; 

 Compreender a importância de um sistema operativo; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Aferir sobre a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Criar e gerir uma lista de endereços do correio electrónico; 

 Criar e gerir um blogue; 

 Criar filmes com imagens, vídeos e músicas no Windows Moviemaker; 

 Criar uma conta no youtube; 

 Colocar um vídeo na Internet; 

 Seleccionar e formatar texto; 

 Configurar página; 

 Utilizar imagens, desenhos e WordArt num documento; 

 Formatar texto em colunas; 

 Formatar cabeçalho e rodapés.  
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 Imprimir documentos; 

 Compreender a importância de criar apresentações; 

 Manipular texto e imagens para uma apresentação simples; 

 Dominar as técnicas necessárias para correr uma apresentação; 

 Introduzir sons e filmes numa apresentação; 

 Compreender a importância de uma folha de cálculo; 

 Distinguir os vários tipos de dados numa folha de cálculo; 

 Inserir fórmulas e funções numa ficha de cálculo; 

 Dominar as técnicas necessárias para elaborar um gráfico. 

 

 

9º Ano 

 
No final do 9º ano os alunos deverão ser capazes de: 

 Compreender a importância das Tecnologias de Informação; 

 Conhecer a evolução da informática; 

 Conhecer diferentes aspectos básicos do funcionamento de um computador; 

 Compreender a importância de um sistema operativo; 

 Executar tarefas básicas no Windows; 

 Gerir um sistema de ficheiros; 

 Aferir sobre a história e a finalidade da Internet; 

 Reconhecer os serviços básicos da Internet; 

 Criar e gerir uma lista de correio electrónico;  

 Utilizar um processador de texto; 

 Seleccionar e formatar texto; 

 Configurar página; 

 Utilizar imagens, desenhos e WordArt num documento; 

 Formatar texto em colunas; 

 Formatar cabeçalho e rodapés.  

 Imprimir documentos; 

 Utilizar um aplicativo de criação de apresentações; 

 Manipular texto e imagens para uma apresentação simples; 

 Dominar as técnicas necessárias para correr uma apresentação; 

 Introduzir sons e filmes numa apresentação; 

 Compreender a importância de uma folha de cálculo; 
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 Distinguir os vários tipos de dados numa folha de cálculo; 

 Inserir fórmulas e funções numa filha de cálculo; 

 Dominar as técnicas necessárias para elaborar um gráfico. 

 

HORTOFLORICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

 

 

Currículos Específicos Individuais (CEI) 

 

Conteúdos Competências essenciais 

 Organização de dossiê para material teórico Participar na vida cívica de forma responsável 

 Manutenção de culturas hortícolas Cooperar com os outros e trabalhar em grupo 

 Manutenção de zonas verdes no exterior Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Utilização de utensílios na horta Utilizar correctamente instrumentos específicos 

 

 

 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

 

Conteúdos Competências Essenciais 

 Utensílios agrícolas usados na preparação de 
terreno  

Participar na vida cívica de forma responsável 

 Tipos de culturas hortícolas Sementes, bolbos 
e tubérculos 

Contribuir para a protecção do meio ambiente 

 Morfologia vegetal 

 A raiz e o caule 
Respeitar a opinião dos outros e integrar as suas 

 Preparação de terreno destinado à 
implantação de culturas hortícolas 

Realizar actividades de forma autónoma, 
responsável e criativa 

 Sementeiras e plantações Utilizar correctamente os materiais e instrumentos 
específicos  

 Manutenção de zonas verdes no exterior  
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

 

Competências Essenciais de EMRC Operacionalização das Competências Essenciais 

1. Reconhecer-se na sua dignidade como ser 

único e singular, capaz de fazer opções 

assertivas e de assumir a 

responsabilidade dos seus actos (cger 8). 

2. Saber estar consigo e gostar de si como 

ser em desenvolvimento (cger 10). 

3. Assumir a sexualidade integrando-a na 

construção do seu projecto de realização 

humana (cger 10). 

4. Fundamentar a priorização dos valores e 

dar razões das escolhas pessoais (cger 7). 

5. Respeitar, valorizar e relacionar-se com os 

outros na sua diversidade de seres, 

culturas e formas de estar (cger 1 e 2). 

6. Valorizar a cooperação e agir na 

sociedade de forma criativa, fraterna e 

solidária (cger 7 e 8). 

7. Conhecer o mundo e apreciá-lo (cger 1 e 

3). 

8. Saber julgar criteriosamente a realidade 

(cger 1 e 3). 

9. Reconhecer e promover o valor do 

património histórico, ecológico, cultural e 

humano (cger 1). 

10. Compreender a importância da dimensão 

religiosa como parte integrante do 

indivíduo e da sociedade (cger 1 e 2). 

11. Reconhecer a originalidade do 

Cristianismo e valorizar o contributo da 

Igreja  na construção da pessoa e da 

sociedade (cger 1 e 2). 

12. Entender de forma consciente a proposta 

da Mensagem Cristã (cger 8 e 9). 

 

▪    Conhecer-se a si próprio; 

▪    Reconhece os seus direitos; 

▪    Cumpre os seus deveres; 

▪    Valoriza a igual dignidade do homem e da 

mulher; 

▪    Identifica e caracteriza os diferentes tipos de 

família; 

▪    Reconhece os valores presentes na família; 

▪    Reconhece a importância da família no seu 

crescimento; 

▪    reconhece-se como ser amado, numa relação 

de afectividade e carinho; 

▪    Contribui para o bem-estar familiar; 

▪    Conhece a noção da família na Bíblia no 

ensinamento da Igreja; 

▪    Identifica a constituição e a finalidade de 

diferentes grupos; 

▪    Define a noção de grupo e elabora regras; 

▪    Reconhece a importância do grupo no seu 

crescimento; 

▪    Respeita aqueles que pertencem a culturas, 

religiões ou grupos diferentes; 

▪    Conhece os Dez Mandamentos como 

expressão da consciência ética da 

humanidade; 

▪    Valoriza o sentido cristão do Natal e da 

Páscoa e suas tradições; 

▪    Admira e valoriza as maravilhas existentes na 

natureza; 

▪    Conhece os direitos do consumidor; 

▪    Reconhece e valoriza o património histórico e 

religioso local. 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA EVANGÉLICA 

 
 

O Professor de EMRE deverá dar atenção às indicações de operacionalização transversal 
interagindo e colaborando com os outros Professores das outras áreas para a sua efectivação. 

1. É capaz de fazer opções e de assumir responsabilidades. ( CGER 1 e 8 ) 

2. Assume a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento harmonioso e integral, corpo e mente 
interdependentes. (CGER 8,9 e 10 ) 

3. Projecta e concretiza a sua integração inteligente no tecido social, de forma produtiva, solidária, e 
com Justiça. (CGER 1,5,7,8 e 9 ) 

4. Reconhece o valor do património cultural e artístico da Humanidade nos seus aspectos social e 
estético estabelecendo relações com a dimensão religiosa. ( CGER 1,2,3 e 6 ) 

5. Reconhece o Universo, a Natureza e o Ser humano como Criação inteligente e intencional de um 
Deus interveniente. (CGER 1,2 e 6 ) 

6. Utiliza de forma adequada os diversos saberes de ordem cultural, científica tecnológica e religiosa 
na apropriação do conhecimento da realidade e faz uma análise crítica dessa mesma realidade à luz 
da Revelação de Deus na Bíblia. (CGER 1 e 2 ) 

7. Analisa criticamente a inspiração e os dados que a realidade lhe transmite, no plano sensorial 
como no plano dos princípios e dos valores, assim como no dos saberes. ( CGER 1,2,6 e 8 ) 

8. Sabe consultar, seleccionar e organizar informação necessária para conhecer diversas correntes 
espirituais e de Fé cristã. (CGER 1,2, e 6 ) 

9. Conhece, nos seus fundamentos genéricos, alguns pensamentos religiosos mais correntes no 
universo cultural em que se insere manifestando respeito por outras orientações religiosas.(CGER1 e 
2 ) 

10. Reconhece a intervenção intencional de Deus na História da Humanidade. ( CGER 1,2 e 6 ) 

11. Conhece a Mensagem cristã da Boa Nova da Salvação e do Plano escatológico de Deus.(CGER 
1,2 e 6) 

12. Sabe quais são os valores fundamentais com referência à doutrina de Cristo e à Bíblia, com que 
gere a sua vivência no quotidiano e a sua análise da realidade. (CGER1) 

13. Reflecte sobre valores fundamentais com referência à doutrina de Cristo e à Bíblia procurando 
aplicá-los na vivência do quotidiano e na análise da realidade. ( CGER 2 ) 

14. Utiliza diversas formas de comunicação na apresentação clara e correcta dos pontos 
fundamentais da sua Fé em Deus, baseada na Bíblia. 
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3.3 – Competências das Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 
  3.3.1 – Área de Projecto 
 

O trabalho desenvolvido nesta área apoia-se na metodologia de projecto a qual inclui quatro 
fases: 

a) preparação/negociação  
b) realização 
c) apresentação  
d) avaliação  

 
No âmbito do trabalho realizado em cada uma destas fases pretende-se que os alunos sejam 

capazes de: 
a) -  identificar problemas 
 - listar os conhecimentos interiorizados sobre o assunto 

     - formular perguntas tendo em vista a definição de objectivos a atingir para a resolução de 
problemas. 
  

b)  - identificar recursos a mobilizar 
       – orientar a pesquisa 
       - programar o trabalho (divisão de tarefas, calendarização) 
      - responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas, 

 – pesquisar em vários suportes e espaços; 
     - seleccionar a informação recolhida; 
     - tratar a informação; 
     - redigir o trabalho, respeitando as regras de elaboração consoante o seu tipo. 
 

c)  -preparar a comunicação à turma; 
      - apresentar o trabalho realizado; 

    - responder às perguntas que forem colocadas; 
    - fundamentar afirmações do trabalho 

 
d) -  avaliar o processo de desenvolvimento do trabalho; 
    - avaliar o produto 
   - fazer a auto e a hetero-avaliação    

 
 
  3.3.2 – Estudo Acompanhado 

 
 O Estudo Acompanhado deve centrar os seus objectivos na progressão e participação dos 
alunos no desenvolvimento das competências comuns às diferentes disciplinas, permitindo-lhes 
realizar mais facilmente as suas tarefas e obter um melhor rendimento escolar. 

Tendo em conta esses mesmos objectivos deve ser privilegiado o desenvolvimento das 
seguintes competências, adaptando-as ao nível de conhecimento do(s) aluno(s): 
 - aprender a conhecer-se a si próprio e ao seu ambiente físico e social, adaptando-o às suas 
necessidades de forma a criar o ambiente mais propício ao estudo; 
 - aprender a organizar o tempo e o material de estudo; 
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 - desenvolver a capacidade de atenção/concentração e memorização, conhecendo 
identificando e controlando os distractores internos e externos que competem com a tarefa do 
estudo; 
 - adquirir e aplicar diferentes técnicas de estudo; 
 - seleccionar, recolher e organizar a informação para esclarecimentos de situações e 
resoluções de problemas; 
 - desenvolver a autonomia no estudo ena capacidade de reflexão sobre as aprendizagens 
realizadas. 
 
 

3.3.3 – Formação Cívica 

 
Embora com níveis de aprofundamento diferenciados consoante se trate de aulas de 

Formação Cívica do1º, 2º ou 3º ciclos, o aluno deve ser capaz de: 
 - reflectir sobre diferentes valores e suas implicações práticas na vida comunitária; 
 - conhecer os direitos e deveres do cidadão português e europeu; 
 - desenvolver a sociabilidade através da adopção de atitudes críticas; 
 - interiorizar e aplicar valores inerentes à Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
 - conhecer e adoptar hábitos saudáveis de higiene física, alimentar e desportiva; 
 - conhecer as consequências de adopção de comportamentos de risco (consumos, 
sexualidade) compreendendo a importância de os evitar; 
 - compreender a responsabilidade individual na preservação do ambiente e da vida na Terra 
assumindo atitudes que contribuam para o equilíbrio ecológico e para a preservação do património 
natural; 
 - tomar consciência dos direitos e deveres do consumidor; 
 - desenvolver espírito crítico face aos mecanismos da publicidade; 
 - aprender a agir de acordo com os contextos: 
   - emergência (sismos, incêndio); 
   - circulação rodoviária; 
   - de risco (assalto, roubo, rapto…) 
 
 

 
IV – PRIORIDADES E OPÇÕES CURRICULARES 
  
 4.1. Prioridades 
 
  4.1.1. Língua Portuguesa 

 

 No espaço nacional o Português é a língua oficial, a língua de escolarização, a língua materna 
da esmagadora maioria da população escolar e a língua de acolhimento das minorias linguísticas que 
vivem no país. Por isso, o domínio da língua portuguesa é decisivo no desenvolvimento individual, no 
acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e no exercício 
pleno da cidadania. 
 A meta do currículo de língua portuguesa na educação básica é desenvolver nos jovens um 
conhecimento da língua que lhes permita: 
 - compreender e produzir discursos orais formais e públicos; 
 - interagir verbalmente de uma forma apropriada em situações formais e institucionais; 
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 - ser um leitor fluente e crítico; 
 - usar multifuncionalmente a escrita, com correcção linguística e domínio das técnicas de 
composição de vários tipos de textos; 
 - explicitar aspectos fundamentais da estrutura e do uso da língua, através da apropriação de 
metodologias básicas de análise, e investir esse conhecimento na mobilização das estratégias 
apropriadas à compreensão oral e escrita e na monitorização da expressão oral e escrita. 
 A disciplina de Língua Portuguesa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 
das competências gerais de transversalidade disciplinar.  
 Neste contexto, constituem prioridades da acção do Departamento de Língua Portuguesa as 
seguintes: 
 - aplicação do Plano Nacional da Leitura, através da canalização de tempos pré-estabelecidos 
nos primeiro e segundo ciclos para actividades de leitura, compreensão e expressão; 
 - reforço das actividades relacionadas com a expressão escrita, nomeadamente através da 
realização de actividades lúdicas como o Campeonato de Ortografia; 
 - articulação com as actividades das Bibliotecas Escolares; 
 - articulação entre ciclos, para harmonização do trabalho desenvolvido em sala de aula, numa 
perspectiva de reflexão sobre as dificuldades na abordagem dos conteúdos programáticos, da 
rentabilização na gestão dos currículos e na definição de caminhos que conduzam a uma maior 
eficácia das práticas; 
 - realização de actividades complementares do currículo que estabeleçam a relação das 
aprendizagens formais e não formais; 
 - participação em acções de formação directamente relacionadas com as necessidades dos 
docentes concretamente nas áreas do Português Língua Não Materna, da Didáctica actualizada da 
disciplina, na utilização das TIC para um ensino mais apelativo e motivador para os alunos; 
 - reflexão em pequenos grupos de docentes sobre a problemática da implementação do novo 
programa de Português e sobre a disciplina em geral. 
 
 

 
4.1.2. Matemática  

 
O insucesso verificado nos últimos anos tem vindo a aumentar de forma bastante significativa, 

rondando os 30% nos dois ciclos. Constata-se: 
 - uma desmotivação dos alunos para a aprendizagem da disciplina, associada a uma certa 
interiorização da “incapacidade” para aprender Matemática, como dado adquirido, aceite 
naturalmente por alunos e suas famílias; 
 - uma desarticulação entre departamentos, nomeadamente Matemática /EVT e 
Matemática/EV na abordagem de conteúdos comuns; 
 - falta de pré-requisitos, nomeadamente nas áreas de leitura e interpretação de enunciados 
escritos e/ou orais, do cálculo e da noção de número; 
 - a inexistência de um espaço vocacionado para a prática  da Matemática (laboratório de 
Matemática) com materiais específicos da disciplina, nomeadamente software; 
 - turmas com número excessivo de alunos para o desenvolvimento de competências o que 
põe em causa a concretização de um ensino individualizado; 
 - inexistência de tempos e espaços favorecedores do trabalho em equipa por parte dos 
docentes para reflexão e produção de materiais pedagógicos.  

Perante estas dificuldades, O Departamento de Matemática iniciará um trabalho de 
diagnóstico que passa pela aplicação de fichas internas de avaliação; análise dos resultados obtidos,  
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com vista à produção de informação concreta e contextualizada para a gestão das actividades a 
desenvolver. 

 
O diagnóstico é realizado em articulação com os três ciclos. 
O trabalho a desenvolver incide em três áreas nomeadamente, a lectiva, a produção de 

materiais e a criação de uma sala de apoio para a disciplina. 

 
 
 
  4.1.3.Ensino Experimental das Ciências  
 

 A educação científica de base assume um papel fundamental na promoção da literacia 
científica, potenciando o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma 
cidadania interveniente e informada e à inserção numa vida profissional qualificada. Entre os factores 
que contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento destas competências, salienta-se a 
importância de estimular a curiosidade e o interesse dos alunos pela ciência através de uma 
aprendizagem de base experimental. 
 Nestes sentido, deverão ser proporcionadas aprendizagens com base em actividades práticas, 
laboratoriais e experimentais para o ensino das ciências desde o 1º ciclo do Ensino Básico, 
privilegiando o desenvolvimento de competências de pesquisa, experimentação, registo e análise de 
resultados e de procura de resoluções para problemas. 
 Esta metodologia deverá ter em consideração as orientações curriculares para o ensino básico 
das ciências físicas e naturais, da educação tecnológica e do estudo do meio, desenvolvendo nos 
alunos uma atitude de interesse, apreciação e gosto pelo conhecimento científico. 
 
 

  4.1.4. Plano Tecnológico de Educação (PTE) 
 
 Colocar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) à disposição da Comunidade 
Educativa deve constituir um objectivo prioritário da gestão de qualquer estabelecimento de ensino. 
A integração da utilização das TIC nas actividades lectivas e não lectivas, rentabilizando os meios 
informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da Comunidade 
Educativa, deve ser vista como um procedimento natural no desempenho de funções por parte dos 
agentes educativos. 
 Esta visão exige que as que as escolas se organizem de forma a tornar os espaços abertos a 
todos os que a ela queiram aceder. É neste contexto que surge o Plano de Acção Anual para o PTE, 
coordenado por um docente com competências ao nível técnico e pedagógico, o qual é auxiliado por 
uma equipa de professores, com funções de apoio tecnico-pedagógico na concretização do PTE. 
 O PTE deve ter presente as competências atribuídas à equipa em legislação própria, 
privilegiando a implementação de acções que promovam e alarguem a utilização das TIC no processo 
do ensino-aprendizagem. Paralelamente deverá salvaguardar o acesso à formação por parte do 
pessoal docente. O plano deve perspectivar a articulação com o primeiro ciclo, quer ao nível 
pedagógico, quer a nível técnico. 
 Para a viabilização do PTE deve o Órgão de Gestão, ouvido o órgão pedagógico, respeitar os 
seguintes princípios na distribuição de serviço docente e na gestão dos espaços específicos: 
 
 1 – Constituição da equipa PTE: 

2 - As horas da componente não lectiva são canalizadas para o PTE; 
3 - As horas de exercício destas funções são marcadas nos horários dos docentes devendo 
para o efeito estarem disponíveis os espaços TIC; 
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4 - Na elaboração dos horários dos docentes, deve ser marcado um bloco de 90 minutos em 

simultâneo para a realização de reuniões. 
 

2 – Gestão dos espaços TIC 
Os espaços são adstritos a uma finalidade concreta, devendo ser utilizados prioritariamente 
como se indica: 
 

a) Sala TIC: 
- leccionação da disciplina TIC aos alunos do 9º ano; 
- leccionação de outras disciplinas ou ACND mediante requisição prévia;  

 
b) Sala de informática: 

- leccionação de outras disciplinas ou ACND mediante requisição prévia;  
- actividades de Complemento Curricular. 

 

 

   
 
  4.1.5 – Educação para a Cidadania 
 

Proporcionar aos mais novos uma formação suficientemente ampla que lhes permita ser 
intervenientes no espaço social envolvente, supõe que para além das competências básicas 
associadas ao ler, escrever e calcular, se desenvolvam também competências gerais de cidadania. A 
formação nestas competências revela-se particularmente importante na medida em que a 
preparação para a vida adulta se tornou mais exigente e a família, tradicionalmente o espaço por 
excelência onde decorria esta preparação, mostra-se com frequência incapaz para o fazer, 
deslocando para a escola mais esta função educativa. 

Educar para a cidadania consiste assim em promover a aquisição e o desenvolvimento de 
competências que permitam aos alunos escolher, de forma autónoma, qual o caminho de 
participação e de envolvimento social mais conveniente de acordo com as respectivas motivações e 
preferências. 

A educação para a cidadania começa e faz-se naturalmente antes e no exterior da escola, 
cabendo a esta ajudar o aluno a transferir competências, atitudes e comportamentos de cidadania 
para além do espaço escolar. Neste âmbito a Formação Cívica surge como o espaço privilegiado para 
o desenvolvimento da Educação para a Cidadania. Constitui assim objectivo prioritário de Formação 
Cívica capacitar o aluno para a tarefa de analisar a realidade, formular juízos, tomar decisões e 
implicar-se activamente na vida social e comunitária, em todas as fases da sua vida, sempre com 
propósito que tal se faça de modo autónomo e responsável. Neste âmbito ainda se inserem os 
projectos: 

- A Formação Não É Só Saber; 
- Núcleo de apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina (NACEPI) 

1º CICLO 

Para o efeito deverá a equipa PTE integrar docentes do 1º ciclo com competências na área 

das tecnologias de informação e comunicação. Estes docentes serão designados pela Direcção 

ouvidos os Coordenadores de Estabelecimento. 

 Aquando da atribuição de horários, os docentes designados terão prioridade na escolha de 

horário, em igualdade de circunstâncias aos Coordenadores de Ano. 
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Enquanto o primeiro visa destacar e premiar os alunos que demonstraram, ao longo do ano 

lectivo, pelos seus comportamentos, atitudes e saberes ter interiorizado e praticado princípios de 
cidadania; o segundo projecto tem como objectivo acompanhar os alunos que se revelam 
desintegrados do meio escolar e, simultaneamente desenvolver acções promotoras de adopção de 
comportamentos cívicos pelos mesmos. 
 
  4.1.6.Saúde em Meio Escolar 

 
 Não cabe à Escola apenas a transmissão de conhecimento. Entre as suas múltiplas 
responsabilidades estão o desenvolvimento de competências capazes de sustentar a aprendizagem 
ao longo da vida. Neste contexto deve ser integrada a Educação para os Afectos e a Sexualidade, 
entendida esta última numa perspectiva mais ampla, isto é, uma dinâmica curricular que visa a 
promoção da saúde física, psicológica e social. 
 

Neste âmbito deve ser estimulada a parceria com o Centro de Saúde de Palmela, que em 
estreita articulação com as diversas áreas curriculares e não curriculares dinamiza diferentes 
actividades promotoras da saúde e do bem estar dos jovens: 
 - hábitos alimentares e doenças associadas 
 - higiene oral 
 - controlo de riscos (sexualidade, dependências) 
 - hábitos de vida saudável 
 - contacto e preservação da Natureza 
 

Neste contexto ainda deve ser incentivada a participação dos alunos em actividade de 
complemento curricular, nomeadamente o PROJAS (Projecto Jovens Animadores de Saúde). Neste 
espaço pretende-se contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de cada aluno, promovendo a 
auto-responsabilidade pela saúde e a aquisição de comportamentos saudáveis. 
 
 
 

 
4.2 – Actividades de Complemento do Currículo 

 
  4.2.1. Formação Desportiva 

 
 A prática desportiva nas escolas, pode constituir um instrumento de relevo no combate ao 
insucesso escolar e na melhoria das aprendizagens. O desporto promove estilos de vida saudáveis 
para a formação equilibrada dos alunos, devendo a sua prática ser estimulada e implementada desde 
os primeiros anos de escolaridade. 
 No caso do primeiro ciclo do Ensino Básico, devem ser desenvolvidas actividades de iniciação 
à actividade física e desportiva, para além da componente de expressão física constante do currículo 
e praticada sempre que as condições o permitam. É ainda oferecida aos alunos a Actividade Física e 
Desportiva enquanto medida de enriquecimento curricular integrada no projecto “A Escola a Tempo 
Inteiro” 
 No que se refere ao segundo e terceiro ciclos, este princípio é concretizado através do 
programa do “Desporto Escolar”; o qual se traduz num projecto a nível de escola. 
 O Projecto de Desporto Escolar faz parte integrante do Projecto Educativo e do Plano Anual 
de Actividades e desenvolve-se em complementaridade com o trabalho efectuado na disciplina 
curricular de Educação Física. Pressupõe: 
 - a participação dos alunos no planeamento e gestão das actividades desportivas escolares; 
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 - o respeito pelas normas do espírito desportivo fomentando o estabelecimento de um clima 
de boas relações interpessoais e de uma competência leal e fraterna. 
 Enquanto projecto integrante do Projecto Educativo, o Desporto Escolar deve ser 
perspectivado como um instrumento de inclusão e de promoção do sucesso escolar, privilegiando a 
adesão dos alunos que apresentem maior risco de insucesso e abandono, bem como de 
desenvolvimento de uma cultura desportiva. 
 Os alunos e os Encarregados de Educação deverão conhecer as implicações e benefícios de 
uma participação regular nas actividades física e desportivas escolares, valorizá-las do ponto de vista 
cultural e compreender a sua contribuição para um estilo de vida activa e saudável, bem como para a 
melhoria do desempenho escolar e para a aprendizagem em geral.  
 O projecto do Desporto Escolar engloba actividades internas e externas, devendo estas 
últimas desenvolver-se em torno de modalidades que correspondam aos interesses dos alunos e à 
possibilidade de continuidade da prática em associações desportivas da comunidade. 
 
 
  
  4.2.2- Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

   

 O desenvolvimento de actividade de animação e de apoio às famílias na educação pré-escolar 
e de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do Ensino Básico mostra-se essencial para o 
desenvolvimento das crianças e futuro sucesso escolar. 
 Por outro lado, mostra-se não menos importante a necessidade de adaptar os tempos de 
permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias, garantindo 
que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à 
aquisição das competências básicas. 
 Neste contexto, são dinamizadas actividades de animação e apoio à família na educação pré-
escolar, em colaboração com a Autarquia, e de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, em 
colaboração com outras entidades.  
 
 

 
4.2.3– Actividades de Complemento Curricular – Clubes 

 
 As actividades de Complemento Curricular devem ser orientadas para o enriquecimento 
cultural e cívico, a educação física e desportiva, a educação artística e a inserção dos alunos na 
Comunidade. São de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, visando a 
utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos, desenvolvendo-se para além do seu 
tempo lectivo. Embora suportadas por um projecto próprio da responsabilidade dos professores 
dinamizadores, deve ser estimulada a participação activa dos alunos na programação das actividades 
a realizar numa perspectiva de enriquecimento pessoal e social. 
 Para além das actividades desportivas abordadas em capítulo próprio, têm funcionado clubes 
nas seguintes áreas: 
 - Multiculturalidade; 
 - Artes; 
 - Saúde; 
 - Novas tecnologias de comunicação; 
 - Comunicação social. 
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4.2.4  Dinâmicas das Bibliotecas Escolares (BE) 

O Programa Rede de Bibliotecas Escolares tem por finalidade apoiar a criação e/ou 
desenvolvimento de bibliotecas escolares nas escolas públicas dos diferentes níveis de ensino. Cada 
BE deverá ser entendida como um centro de recursos multimédia de livre acesso, destinado à 
consulta e produção de documentos em diferentes suportes, devendo dispor de espaços flexíveis e 
articulados, mobiliário e equipamento específicos, fundo documental diversificado e uma equipa de 
professores e técnicos com formação adequada. 

  
4.2.5. Plano Nacional de Leitura 

 
 O Plano Nacional de Leitura tem como objectivo central elevar os níveis de literacia dos alunos 
e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus.   
 É uma iniciativa do Governo, da responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação 
com o Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, sendo assumido 
como uma prioridade política.  
  Destina-se a criar condições para que os alunos portugueses possam alcançar níveis de leitura 
em que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância da vida, 
possam interpretar a informação disponibilizada pela comunicação social, aceder aos conhecimentos 
da Ciência e desfrutar as grandes obras da Literatura.  
 O Plano Nacional de Leitura visa os seguintes objectivos:  
 - Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento individual e de progresso 

nacional 
 - Criar um ambiente social favorável à leitura; 
 - Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras actividades que estimulem o prazer de ler 

entre crianças, jovens e adultos: 
 - Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento 

da leitura; 
 - Enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a acção de professores e de 

mediadores de leitura, formais e informais; 
 - Consolidar e ampliar o papel da Rede de Bibliotecas Públicas e da Rede de Bibliotecas Escolares 

no desenvolvimento de hábitos de leitura; 
 - Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de 

avaliação de literacia. 
  

 

V – MEDIDAS DE DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
  
 5.1 – Percursos Curriculares Alternativos 
 
  5.1.1 – Despacho Normativo nº1/2006, de 6 de Janeiro  

 
 A Lei de Bases do Sistema Educativo consagra o direito à igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolares. Garante ainda o direito a uma formação geral a todos os jovens que lhes 
permita a integração na vida activa. 
  
 

http://www.min-edu.pt/
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Considerando, porém, as necessidades diferenciadas dos alunos, estes objectivos só serão 

concretizáveis através da implementação de percursos curriculares diversificados que assegurem o 
cumprimento da escolaridade obrigatória e previnam o abandono a auto-exclusão escolares. 
  

Tendo em conta a realidade de um grupo significativo de alunos que frequentam os 
estabelecimentos de ensino do Agrupamento, quer pelo seu contexto sócio-cultural quer pelas 
disfunções familiares, a criação de projectos de turmas com currículo alternativo deve ser encarada 
como uma medida específica possível de diversificação da oferta curricular para dar resposta às 
necessidades destes alunos. 
 Os percursos curriculares alternativos destinam-se aos alunos até aos quinze anos de idade 
que apresentem o seguinte perfil: 
 - insucesso escolar repetido; 
 - problemas de integração; 
 - ameaça de risco de marginalização, exclusão ou abandono escolar; 
 - dificuldades condicionantes da aprendizagem; 
 - desmotivação, falta de assiduidade, baixa auto-estima; falta de expectativas em relação ao 
futuro; desfasamento entre a cultura de origem e a cultura escolar. 
 
   
 

5.1.2 – Decreto-lei nº3/2008, de 7 de Janeiro 
 

 O acesso e sucesso escolares preconizados pela Lei de Bases do Sistema Educativo como um 
direito de carácter universal, obrigatório e gratuito obriga os estabelecimentos de educação e ensino 
a abrir as suas portas aos alunos com necessidades educativas especiais, numa perspectiva de “Escola 
para Todos”. Esta visão assenta no princípio de que a educação destes alunos deve processar-se em 
meio o menos restritivo possível usufruindo dos recursos ao alcance dos restantes alunos. 
 A necessidade de dar uma resposta educativa de qualidade aos alunos portadores de 
deficiência mental obrigou os agentes educativos a por em prática respostas curriculares adaptadas 
que, por um lado, promovam a integração dessas crianças no contexto escolar, por outro, lhes 
proporcionem a aquisição de competências pessoais e sociais básicas que possibilitassem a sua 
posterior integração na vida activa. 

É neste contexto que se situam os Currículos Específicos Individuais (CEI), dirigidos aos alunos 
com um nível etário quase sempre superior ao esperado para o segundo ciclo do ensino básico e com 
graves deficiências ao nível das aquisições cognitivas previstas para o nível de escolaridade anterior. 
Os CEI constituiem assim um Currículo Alternativo para alunos abrangidos pela alínea e) do artigo 16º 
do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro. 

Com esta medida pretende-se: 
- Prevenir o abandono escolar; 
- Favorecer a integração escolar e social dos alunos; 
- Proporcionar a aquisição e domínio de sabres, instrumentos, capacidades, atitudes e 

valores; 
    - Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social; 

- Sensibilizar a comunidade educativa e a opinião pública em geral para o direito dos 
indivíduos à diferença, promovendo atitudes de tolerância, compreensão e entre-ajuda; 

   - Estabelecer a articulação pedagógica entre o primeiro e o segundo ciclos do Ensino 
Básico, como forma de garantir a todos os alunos a frequência da escolaridade obrigatória.  

Trata-se de currículos adaptados às necessidades físicas e cognitivas dos alunos que deles 
beneficiassem. Algumas das actividades postas em prática pressupõem a colaboração e a orientação  
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com outras instituições especializadas ou não. Esta mesma colaboração assume carácter 
relevante na preparação do encaminhamento dos jovens, numa perspectiva de integração no mundo 
do trabalho, no âmbito dos Planos Individuais de Tansição (PIT) 
 
 
 

5.1.3 Programas Educativos Individuais 

 
A necessidade de atender à especificidade de cada aluno – emocional, cognitiva, físico-motora 

– obriga a adaptação dos planos curriculares, procurando-se encontrar soluções diferenciadas para 
casos específicos. Neste sentido surgem os Programas Educativos Individuais – P.E.I. – 
periodicamente avaliados e ajustados à evolução dos alunos 

 
 
 

5.1.4 Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 
  

Esgotadas as medidas educativas do ensino regular, por proposta dos Conselhos de Turma e 
após a intervenção do Serviço de Psicologia e Orientação escolar e da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em risco, os alunos são encaminhados para o Programa Integrado de Educação e 
Formação (PIEF). 
 O PIEF tem como objectivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatório associado a 
uma certificação profissional a menores em situação de risco ou abandono escolar. 
 O PIEF tem vindo a integrar um número cada vez maior de jovens, em regra a partir dos 15 
anos, constituindo uma verdadeira alternativa às restantes ofertas educativas e formativas, 
traduzindo-se numa medida de inclusão social que, articulando a escolarização, a formação e a 
socialização, consolida um programa de transição apoiado para a vida activa. 
 A componente escolarização decorre em ambiente escolar e proporciona, em percursos 
subsequentes, Tipo 1 (2ºciclo) e Tipo 2 (3ºciclo), o cumprimento da escolaridade obrigatória. 
 A componente de formação, no âmbito do programa PETI/Empresa, favorece a aquisição de 
competências nas áreas vocacionais cujas expectativas e interesses foram manifestadas pelos 
menores, assegurando o desenvolvimento de actividades de formação/exploração vocacional e/ou 
experiencia de formação pratica em contexto de trabalho, introduzindo os menores na realidade do 
mundo do trabalho. 
 A componente sociabilização, no âmbito do programa PETI/Comunidade, assegura o 
desenvolvimento de actividades de acção social e comunitária, favorecendo a aquisição de 
competências  pessoais, sociais e relacionais, com vista à inclusão e integração social dos menores na 
comunidade que os afastou ou da qual se foram progressivamente afastando, por estarem 
envolvidos em actividades não aceites pela sociedade. 
 As actividades no âmbito dos programas PETI/Empresa e PETI/Comunidade são desenvolvidas 
em articulação com entidades públicas e privadas da comunidade local. 
 O PIEF tem assim constituído a última medida de prevenção do abandono e da auto-exclusão, 
dando resposta às necessidades pessoais de um número crescente de alunos de Pinhal Novo, tanto 
do Agrupamento como da Escola Secundária. 
 

 

 
5.2 -Projectos Curriculares de Turma 

 

Os projectos curriculares de turma constituem a resposta mais adequada às características de 
um grupo de alunos, e/ou de alunos individualmente, no seio de uma turma. 
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Na medida em que procura dar resposta às necessidades específicas de um grupo, o projecto 
curricular de turma assume uma individualidade e especificidade própria quer nos conteúdos 
programáticos a abordar, quer nas estratégias delineadas. O projecto curricular de turma deve contar 
com a participação de todos os membros do conselho de turma designadamente, os representantes  
 
de pais e dos alunos e ser avaliado o seu cumprimento periodicamente, podendo ser alterado sempre 
que necessário. Os técnicos do Serviço de Psicologia e Orientação e do Ensino Especial poderão  
 
também contribuir para a definição de metodologias específicas, tendo em conta o perfil e as 
necessidades de algum aluno em particular. 

O projecto curricular de turma, através da articulação e da contextualização dos saberes deve 
prever o desenvolvimento das aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos, 
assegurando a aquisição das competências essenciais e a realização de aprendizagens significativas 
de forma a contribuir para a formação integral dos alunos. 
 
 

 
5.3. Medidas de compensação educativa 

 

Em qualquer momento poderão os alunos necessitar de um reforço pedagógico visando a 
superação de dificuldades de aprendizagem. A escola deve oferecer as medidas adequadas às lacunas 
identificadas, tendo em conta os recursos de que dispõe. Neste contexto poderão ser implementadas 
as seguintes medidas: 

 
- Pedagogia diferenciada em sala de aula que contempla entre outras: 

• Adaptações curriculares; 

• Reforço pedagógico em sala de aula; 

• Avaliação formativa mais frequente; 

• Instrumentos de avaliação diferenciados. 

 
- Programas de tutoria: 

 

• Serviços de Psicologia e Orientação Escolar 

• Serviços de Educação Especial 

• Acompanhamento por um Professor-Tutor 

• Acompanhamento por serviços externos: 

 
 - Actividades de compensação/recuperação: 
 

• Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido 

• Ensino específico de Língua Portuguesa (Português Língua Não Materna para 

alunos estrangeiros) 

• Trabalho orientado em Estudo Acompanhado 

• Trabalho orientado na BE 



   

 
71 

 

• Actividades de enriquecimento curricular 

 
 
 
 
 

5.4. Cursos de Educação e Formação de Adultos (E.F.A.) 

 
No contexto de uma política que visa elevar os níveis de qualificação e certificação da 

população, assume especial relevância a criação de ofertas de educação e formação adequadas às 
necessidades da população adulta ou jovem que abandona a frequência escolar sem contudo ter 
concluído a escolaridade obrigatória. 

Os cursos E.F.A. surgem como uma oferta de educação e formação de adultos organizada 
segundo percursos formativos flexíveis e modulares a partir do reconhecimento de competências 
adquiridas. Combinam os saberes escolares com os saberes profissionais. Estes cursos assumem 
particular interesse, para os seus candidatos, na medida em que, através de trajectos de formação 
mais curtos permitem a dupla certificação.  
 
 

5.5. Cursos de Educação Extra-Escolar 

 
Estes cursos proporcionam a aquisição das competências elementares da leitura escrita e 

cálculo à população adulta sem qualquer nível de escolarização. Para além de certificarem as 
competências adquiridas, estes cursos promovem a partilha de experiências vivenciais. 

 

 
   5.6. Actividades de Substituição de Docentes 

 

Tendo em vista criar condições para o efectivo cumprimento dos programas, deverão ser 
trabalhadas e sugeridas em conselho de turma actividades de enriquecimento e complemento 
curricular que possibilitem a ocupação educativa dos alunos.  
 Relativamente ao 1º Ciclo, no caso da falta do professor, a turma ficará assegurada por um 
docente de apoio que irá ministrar a aula segundo o plano facultado pelo professor titular. Se 
eventualmente o professor de apoio não estiver disponível, os alunos serão encaminhados, segundo 
a lista de distribuição, para as restantes turmas. 
 Ao nível dos 2º e 3 º ciclos as propostas de actividades para cada turma, que poderão ser 
utilizadas pelo professor de substituição, deverão ficar registadas no Projecto Curricular de Turma 
(PCT) e ser divulgadas junto dos docentes. 
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VI. MATRIZES CURRICULARES 
 

6.1 Desenho Curricular do 1º, 2º e 3º ciclo 

 
MATRIZ CURRICULAR- 1.º Ciclo 

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

  
  
P

A
R

A
  
  
A

  
  
C
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A

D
A

N
IA

 

Componentes do Currículo Carga Horária semanal (x45m) 

Áreas Curriculares Disciplinares 
1.º 

Ano 
2.º 

Ano 
3.º 

Ano 
4.º 

Ano 
Total 
Ciclo 

 Língua Portuguesa 10 10 10 10 40 

 Matemática 
 

8 8 8 8 32 

 Estudo do Meio 6 6 6 6 24 

Expressões 

 Físico – Motora 1 1 1 1 4 

 Dramática 1 1 1 1 4 

 Musical 1 1 1 1 4 

 Plástica 2 2 2 2 8 

Formação 

Pessoal 

e 

Social 

Áreas Curriculares 
Não Disciplinares 

     

 
Formação Cívica 
 

1 1 1 1 4 

 
Estudo 
Acompanhado 
 

a) a) a) a)  

 
Área de Projecto 
 

a) a) a) a)  

Total semanal 
 

30 30 30 30 120 

 
a) A Área de Projecto e a de Estudo Acompanhado são transversais às diferentes áreas curriculares 
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Desenho Curricular – 2º Ciclo 
 
 
 

 

Componente do currículo 
Carga horária semanal 

(x90mn) 

E
D

U
C

A
Ç

A
O
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A

R
A
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 C
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A

D
A

N
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Áreas Curriculares Disciplinares 5º Ano 
6º 

Ano 
TOTAL 
Ciclo 

 
Línguas e Estudos Sociais 
 

5 6 11 

Língua Portuguesa 2 2.5  

Língua Estrangeira 1.5 2  

Historia e Geografia de Portugal 1.5 1.5  

Matemática e Ciências 3.5 3.5 
7 
 

Matemática  2 2  

Ciências  1.5 1.5  

 
Educação Artística e Tecnológica 

 

 
3.5 

 
3 

 
6.5 

Educação Visual e Tecnológica  2 2  

Educação Musical 1.5ª) 1  

 
Educação Física 

 
1.5 1.5 3 

F
o
rm

a
ç
ã
o
 P

e
s
s
o
a

l 
e
 

S
o
c
ia

l 

 
Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 
3 2.5 5.5 

Área de Projecto 1 1  

Estudo Acompanhado 1 1  

Formação Cívica 1 0.5  

 
Educação Moral e Religiosa Católica  
 

0.5 0.5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
74 

 

 

 

 Desenho Curricular – 3º Ciclo 

 

 
Componentes  do  Currículo 7º ano 8º ano 9º ano 

E
 D

 U
 C

 A
 Ç

 Ã
 O

  
  
  

P
 A

 R
 A

  
  

  
A

  
  

  
C

 I
 D

 A
 D

 A
 N

 I
 A

 

Língua Portuguesa 2 (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 

Línguas Estrangeiras 

                            - LE 1 - Inglês 
                            - LE 2 - Francês 

 

1,5 (1+0,5) 

1,5 (1+0,5) 

 

1,5 (1+0,5) 

1 (0,5+0,5) 

 

1,5 (1+0,5) 

1 (0,5+0,5)  

Ciências Humanas e Sociais 

                            - História 
                            - Geografia 

 

1 (0,5+0,5) 

1 (0,5+0,5) 

 

1,5 (1+0,5) 

1,5 (1+0,5) 

 

1,5 (1+0,5) 

1 (0,5+0,5) 

Matemática 2 (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 

Ciências Físicas e Naturais 

                            - Ciências Naturais 
                            - Físico-Química 

 

1,5 (1+0,5) 

1 (0,5+0,5) 

 

1 (0,5+0,5) 

1 (0,5+0,5) 

 

1 (0,5+0,5) 

1,5 (1+0,5) 

Educação Artística e Tecnológica 

             -  Educação Visual 
- Educação Musical 

- Educação Tecnológica 

 

1 

 

1 

 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Educação Física 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 

Introdução às Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 

Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 

F
o

rm
a

ç
ã
o

 P
e

s
s

o
a

l 
 

 e
  

S
o

c
ia

l 

Área de Projecto 1 1 1 

Estudo Acompanhado 1 (0,5+0,5) 1 (0,5+0,5) 0,5 

Formação Cívica 0,5 0,5 0,5 

E.M.R.C. 0,5 0,5 0,5 

 
Notas:    

a) O tempo a decidir pela escola é atribuído: 
 7º ano – Fisíco-Química   
 8º ano – Geografia 

 

 
 
 
 

a) 

a) 
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VII. METODOLOGIAS 

 
 

Cada docente deverá adoptar metodologias de trabalho e de aprendizagem adequadas aos 
objectivos propostos para cada área a leccionar. 

Deverá: 

 Organizar o ensino, prevendo a realização de actividades em que é necessário estabelecer 
regras e critérios de actuação; 

 Organizar o ensino, prevendo a experimentação e técnicas, instrumentos e formas de 
trabalho diversificados; 

 Promover actividades dirigidas à observação e ao questionamento da realidade e à integração 
de saberes, dentro e fora da sala de aula; 

 Organizar actividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 
saberes e projectos conducentes à tomada de consciência de si, dos outros e do meio; 

 Desenvolver actividades integradoras de diferentes saberes, nomeadamente a realização de 
projectos; 

 Rentabilizar as potencialidades das TIC no uso adequado de diferentes linguagens; 

 Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organização da sua aprendizagem e na 
construção da sua auto-estima e da sua autonomia para aprender; 

 Criar na escola espaços e tempos para intervenção livre do aluno. 
 
 

 
 
VIII. OPÇÕES ORGANIZATIVAS DA ESCOLA 
 

8.1. Regime de funcionamento dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 

 
1. Horários das actividades escolares com os alunos 

 
 

a) Educação Pré Escolar: 
 

        9.00h – 12.00 h; 13.00h – 15.00h;  
15.00h – 17.30h   prolongamento  de horário   (= componente de apoio à família) 

 
b) 1º Ciclo: Regime Normal 

 

•  Zona Rural: •  Vila: 

9.00h – 12.30h; 14.00h – 15.30 h                         9.00h – 13.00h; 14.30h – 15.30 h 

Intervalo: 10.30 h – 11.00 h                                   Intervalo: 10.45 h – 11.15 h 

15.30h            17.30h         Prolongamento de horário ( Actividades de Enriquecimento Curricular) 
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c) 2º e 3º Ciclos:  
 

  
    Toque curto de segundos           
 

        Intervalo de 20 minutos 

    
    Toque curto          

 
 

        Intervalo de 15 minutos        

  
    Toque curto  
             Intervalo de 5 minutos (mudança de turno) 

 

  
    Toque curto            
 

        Intervalo de 15 minutos 

    
    Toque curto          
 

 

                                             Intervalo de 15 minutos        

  
 
 
 

 
 
 

 

2. Acolhimento dos alunos: 15 minutos antes e após o início / termo das actividades lectivas / 
escolares. Para além do período de tempo indicado cessa a responsabilidade do 
Agrupamento, relativamente a eventuais ocorrências. 
 

3. Abertura dos estabelecimentos para tarefas de higiene e limpeza: entre as 7.15h e as 19.30 
h, a definir, caso a caso, de acordo com o horário das actividades dos alunos e os recursos 
humanos atribuídos; 

4. Comunicação aos Encarregados de Educação: de acordo com o Despacho nº 8683/2011, de 
28 de Junho, ocorrerá no início do ano lectivo. 

 
 

 
8.2 Critérios de Constituição de Turmas: 1º, 2º e 3º Ciclos 

 
 

Deverão ser tidos em consideração os seguintes critérios: 
 
 Divisão dos grupos oriundos do 1º Ciclo, designadamente das Escolas da Vila, a menos que 

haja recomendações em contrário dos Conselhos de Docentes, após aprovação do Conselho 
Pedagógico; 

 
 Continuidade dos grupos/turma anteriores, a menos que haja recomendações em contrário 

dos Conselhos de Turma, após aprovação do Conselho Pedagógico; 
 
 Integração dos pequenos grupos oriundos das escolas da zona rural em grupos oriundos das 

escolas da Vila (quinto ano); 
 
 Respeito pelas orientações emanadas dos professores do Primeiro Ciclo ou da nossa Escola; 

08.10 – 08.55 
08.55 – 09.40 

10.00 – 10.45 
10.45 – 11.30 

11.45 – 12.30 
12.30 – 13.15 

13.20 – 14.05 
14.05 – 14.50 

15.05 – 15.50 
15.50 – 16.35 

16.50 – 17.35 
17.35 – 18.20 
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 Distribuição equilibrada dos alunos repetentes, sempre que possível; 

 
 Idade dos alunos: deverá acautelar-se uma oscilação de dois anos, sempre que possível; 

 
 Distribuição equilibrada de sexos, sempre que possível; 

 
 Integração dos alunos com “Necessidades Educativas Especiais” em grupos de alunos com 

comportamentos estáveis, respeitando os normativos legais; 
 
 Atendimento de solicitações específicas dos Encarregados de Educação, desde que as mesmas 

sejam apresentadas no prazo estipulado para o efeito e não contrariem os princípios definidos 
em legislação especifica ou pelo Conselho Pedagógico; 

 
 As turmas dos 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico são constituídas por um número mínimo e 

máximo de alunos, de acordo com a legislação vigente;  
 
 As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas por 24 alunos, não podendo 

ultrapassar esse limite; 
 
 As turmas do 1º Ciclo do ensino básico, nas escolas de lugar único que incluam alunos de mais 

de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos; 
 
 As turmas do 1º Ciclo do ensino básico, nas escolas com mais de um lugar, que incluam alunos 

de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 
 
 As turmas do 5º ao 12º anos de escolaridade, são constituídas por um número mínimo de 24 

alunos e um máximo de 28 alunos; 
 
 As turmas com alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente são 

constituídas por 20 alunos, podendo incluir até 2 alunos nestas condições; 
 

 Na constituição de turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, cabendo ao 
órgão de gestão aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos 
humanos e materiais existentes e no respeito pelas disposições legais vigentes; 

 
 No caso das disciplinas em que é autorizado o desdobramento das turmas, estas só podem 

desdobrar-se se forem constituídas por, pelo menos, 16 alunos; 
 
 Nas disciplinas da área de Ciências Físicas e Naturais – Ciências da Natureza, Ciências Naturais 

e Físico-Química – as turmas podem desdobrar num tempo correspondente a um bloco de 90 
minutos, desde que o número de alunos seja superior a 15; 

 
 Na disciplina de Educação Tecnológica e na segunda disciplina de Educação Artística, oferta da 

escola, nos 7º e 8º anos de escolaridade, as turmas poderão ser desdobradas em dois turnos, 
de organização semestral, para que metade dos alunos trabalhe em Educação Tecnológica e a  
 

 outra metade na segunda disciplina de Educação Artística trocando, depois, numa gestão 
equitativa ao longo do ano lectivo. Em cada uma das disciplinas a leccionação do turno 
respectivo estará a cargo de um único professor; 



   

 
78 

 

 
 No 8º ano, a carga horária correspondente à Área Curricular Não Disciplinar de Área de 

Projecto (90m), preferencialmente, deve ser destinada à utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC); 

 

 No 9º ano, a disciplina da área de Educação Artística e Tecnológica só pode funcionar com um 
mínimo de 10 alunos por opção; 

 
 Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, com 

excepção de projectos devidamente fundamentados pelo órgão de gestão, aprovados pelo 
Conselho Pedagógico; 

 
 As turmas dos anos sequenciais dos cursos do ensino básico e as disciplinas de continuidade 

obrigatória podem funcionar com um número inferior ao indicado nos pontos anteriores, 
desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano lectivo 
anterior, frequentaram a escola com aproveitamento, e tendo sempre em consideração que 
cada turma/disciplina só pode funcionar com qualquer número de alunos quando for única; 

 
 Situações específicas, que contrariem as disposições legais vigentes sobre a matéria, carecem 

de autorização da Direcção Regional de Educação de Lisboa, mediante análise de proposta 
devidamente fundamentada pela direcção executiva, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 

 
8.3 Critérios para a distribuição de alunos/turmas pelos turnos 

 

1. Critérios para a distribuição dos alunos pelos turnos: 
 

1.º - Alunos com Necessidades Educativas Especiais, devidamente comprovados através do Plano 
Educativo Individual: 

- Alínea e) 
- Distúrbios emocionais 
- Défice cognitivo 
 

2º - Alunos com irmãos a frequentarem o estabelecimento de ensino; 
3º - Alunos que, comprovadamente, frequentam desporto federado e/ou de alta competição; 
4º- Outros motivos apresentados pelos Encarregados de Educação, desde que devidamente 
justificados e aceites pelo Órgão de Gestão, de acordo com a capacidade existente em cada 
escola: 

a) Horário de trabalho dos Encarregados de Educação 
b) Frequência de ATL 
c) Outros 
 

2. Critérios para a distribuição das turmas pelos turnos: 
 
1º - Turmas abrangidas por Projectos específicos aprovados pelo Conselho Pedagógico; 
2º - Continuidade do horário beneficiado no ano lectivo anterior, sempre que possível; 
3º - Colocar, sempre que possível, em cada turno (manhã/tarde) uma turma, pelo menos, de cada 
ano de escolaridade; 
4º - Divisão equitativa das turmas de cada ano pelos 2 turnos, sempre que possível. 
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8.4 Critérios de mobilidade de Alunos 

 
1º Ciclo 

 
1. A ocupação de vagas (em resultado da mobilidade dos alunos do 1º Ciclo entre Escolas do 
Agrupamento e para Escolas do Agrupamento) obedece aos seguintes princípios: 
1º - Alunos transferidos de outros estabelecimentos de ensino, em obrigatoriedade escolar, que 
comprovadamente residam na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido ou 
cujos Encarregados de Educação exerçam a sua actividade profissional nessa área; 
2º - Alunos que já frequentam estabelecimentos de ensino do Agrupamento e que, por 
dificuldades de integração ou outras, evidenciaram problemas de adaptação ao meio escolar, 
com evidentes reflexos no respectivo processo de aprendizagem. Estas situações carecem de 
comprovação por parte de técnicos e da Direcção do Agrupamento. 
3º - Alunos que já frequentam estabelecimentos de ensino do Agrupamento e que 
comprovadamente residam na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido. 
2. Consideram-se documentos comprovativos da residência, os seguintes documentos originais:  

a) Factura/recibo da luz, água, telefone 
b) Contrato de compra/venda/arrendamento de habitação 

 
 

2º Ciclo 
 

1. Aplica-se ao 2º Ciclo o disposto no 1º princípio estabelecido para o 1º Ciclo. 
2. Aplica-se igualmente o referido no ponto 2. do capítulo referente ao 1º Ciclo. 

 
 

3º Ciclo: 7º ano 
 

1. A mobilidade dos alunos do 7º ano, na transferência para a Escola Secundaria de Pinhal Novo, 
deverá ter em consideração os seguintes princípios: 

a) Número de turmas estipulado pela DRELVT para a mudança de estabelecimento no 
âmbito da Rede Escolar; 

b) Preferência expressa pelo Encarregado de Educação. 
 
2. Verificando-se que o número de alunos que manifestam preferência pela Escola Básica dos 2º 
e 3º Ciclos é superior ao determinado pela Rede Escolar, em função do número de turmas 
previsto, do perfil dos alunos e dos projectos em desenvolvimento, serão aplicados os seguintes 
critérios de selecção: 

a) Alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente; 
b) Alunos com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino; 
c) Alunos cujos Encarregados de Educação exerçam a sua actividade profissional na 

EB2,3; 
d) Turma(s) ou grupo(s) de alunos da mesma turma cujo(s) Conselho(s) de Turma o 

recomendem, por razões de ordem pedagógica (integração escolar, participação 
em projectos, nível etário, perfil do aluno, outras); 

e) Motivos específicos apresentados pelos Encarregados de Educação, desde que 
fundamentados e cuja pertinência seja reconhecida pelo Órgão de Gestão; 
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f) Residência ou local da actividade profissional dos Encarregados de Educação, 

sempre que possível. 
3. O disposto no ponto 2. do capítulo referente ao 1º Ciclo é igualmente aplicável ao critério 

referido em 2. f). 
 
 

8.5 Critérios para a distribuição do serviço docente: 
  

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 
 

1. Continuidade pedagógica (entendida como a continuidade de um grupo completo de crianças 
ou alunos, relativamente à sua composição no ano lectivo anterior); 

 
2. Funcionamento de Projectos específicos (PCA´s, PIEF, outros); 

 
3. Perfil do docente para o exercício de cargos de coordenação: 

 Coordenação de Departamento Curricular 
 Coordenação de Estabelecimento 
 Coordenação de Conselho de Docentes 
 Coordenação de Ano 
  

4. Curriculum profissional do docente; 
 

5. Distribuição equilibrada dos docentes do Quadro e Contratados pelos Estabelecimentos, 
sempre que possível; 
 

6. Manifestação da preferência dos docentes, sempre que possível. 
7.  

 
Distribuição de Serviço Docente: 2º e 3º Ciclos 

 
8. Manter as equipas docentes com as suas turmas ao longo do ciclo, sempre que possível; 

 
 Dar continuidade ao cargo de Director de Turma, desde que tal medida se revele 

pedagogicamente benéfica para os alunos; 
 
 Procurar reduzir o número de docentes por Conselho de Turma; 

 
 Procurar manter as mesmas equipas de docentes em mais do que um Conselho de Turma; 

 
 A Área Curricular Não Disciplinar de Formação Cívica é atribuída ao Director de Turma; 

 
 O Director de Turma deverá estar presente numa das Áreas Curriculares Não Disciplinares, 

para além da Formação Cívica; 
 
 O Director de Turma poderá leccionar as três Áreas Curriculares Não Disciplinares desde que o 

solicite à Direcção e não haja nenhum impedimento; 
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 Nas turmas que integram alunos com NEEcp (alínea e), a Área de Projecto é 
preferencialmente atribuída ao Director de Turma, o qual, no 3º ciclo, é apoiado por um 
docente da turma, sempre que possível; 

 
 As Áreas Curriculares Não Disciplinares (ACND) de Área de Projecto e de Estudo 

Acompanhado são atribuídas, em ambos os ciclos, a professores de Áreas diferentes, 
preferencialmente: 

                                         
               Área de Projecto: Áreas de Expressões Artísticas, Educação Física e Educação Moral e 

Religiosa Católicas. 
               Estudo Acompanhado: Áreas de Humanidades e de Ciências 
 
 No 5º ano de escolaridade e no 3º Ciclo, privilegiadamente no 7º ano de escolaridade, a ACND 

de Estudo Acompanhado é atribuída ao docente de Língua Portuguesa ou de Matemática, a 
menos que tal se revele absolutamente impossível; 

 
 No 8º ano de escolaridade, a Área Curricular Não Disciplinar de Área de Projecto é leccionada 

pelo Professor de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação); 
 
 No 3º Ciclo, as Áreas Curriculares Não Disciplinares de Área de Projecto e de Estudo 

Acompanhado são leccionadas por um professor da turma. Excepcionalmente, poderão ser 
leccionadas em par pedagógico, desde que se verifique a situação referida a seguir; 

 
 As Áreas Curriculares Não Disciplinares de Área de Projecto e de Estudo Acompanhado 

poderão ainda ser atribuídas a um professor do Quadro com horário zero ou horário 
incompleto, ainda que não leccione nenhuma disciplina à turma; 

 
 O T.O.A deverá ser aplicado prioritariamente em medidas de apoio educativo e projectos 

pedagógicos; 
 
 Não são atribuídas horas extraordinárias, a menos que tal medida se mostre inevitável. 

 
 

 
8.6 Critérios para a elaboração de horários: 2º e 3º Ciclos 

 

 Atribuir horários nominais aos professores que exerçam cargos na Escola, bem como aos que 
tenham reduções de horário legalmente definidas; 

 
 Os restantes horários são atribuídos de acordo com a graduação profissional dos docentes de 

cada Departamento; 
 
 Colocar tempos comuns nos horários dos membros das Secções do Conselho Pedagógico e 

nos dos membros de outras equipas de trabalho, sempre que possível; 
 
 Colocar as horas para o exercício do cargo de Director de Instalações nas salas das respectivas 

Direcções de Instalações, em horas em que estas estejam livres; 
 



   

 
82 

 

 Procurar colocar, sempre que possível, os pares pedagógicos de E.V.T a leccionar na mesma 
sala ou, não sendo possível, no mesmo bloco; 

 
 Distribuir, de forma equilibrada, os tempos de cada disciplina pelos dias da semana, evitando 

aulas da mesma disciplina em dias consecutivos e de 2 Línguas Estrangeiras no mesmo dia; 
 
 Evitar colocar mais de 4 professores de Educação Física a leccionar em simultâneo; 

 
 Manter os alunos sempre na mesma sala, nos blocos de 90 minutos; 

 
 As aulas de Apoio Pedagógico Acrescido/Apoio Educativo podem, se imprescindível, ser 

colocadas no 9º tempo dos alunos; 
 
 Respeitar as instruções emanadas da DREL e/ou das Faculdades sobre os horários dos 

formandos e dos orientadores dos Núcleos de Estágio, bem como dos Coordenadores de 
Projectos; 

 
 Respeitar as orientações emanadas da Direcção sobre a elaboração dos horários das turmas 

que integram alunos com NEEcp e Percurso Curricular Alternativo, tendo em conta os apoios 
externos de que estes Projectos dependem e as aulas que estes alunos frequentam com os 
seus colegas no grupo/turma respectivo; 

 
 Respeitar as orientações emanadas das Delegações Sindicais no que respeita à elaboração dos 

horários dos seus delegados. 
 
 
 

IX. AVALIAÇÃO  

 
 9.1. Avaliação das aprendizagens 
 

A avaliação das aprendizagens e competências no ensino básico é suportada por legislação 
específica. Segundo esta, é competência do órgão pedagógico a definição de critérios de avaliação 
que constituam referenciais comuns para a escola, tendo por base as propostas emanadas dos 
Departamentos Curriculares e do Conselho dos Directores de Turma/Conselhos de Docentes e de 
ano. Cabe aos Directores de Turma/Professores Titulares de Turma, de acordo com o Regulamento 
Interno, a responsabilidade de divulgar esses critérios de avaliação junto dos encarregados de 
educação. 

Conscientes de que a avaliação: 
 - integra e regula a prática educativa 
 - permite a recolha sistemática de informação 
 - apoia a tomada de decisões promotoras da qualidade das aprendizagens 
 - permite o reajustamento do processo ensino-aprendizagem às necessidades dos alunos 
quanto às metodologias e recursos utilizados 
  - certifica as aprendizagens e as competências adquiridas pelos alunos. 

Justifica-se a existência de critérios de avaliação que regulem a acção avaliativa dos 
professores, conferindo transparência e rigor ao processo de avaliação, consistência entre o processo 
de avaliação e as aprendizagens e competências que se pretende que os alunos adquiram. 
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Neste sentido o Conselho Pedagógico identificou áreas privilegiadas de observação do 

desenvolvimento das competências adquiridas pelos alunos, organizando-as segundo graus de 
consecução/ desenvolvimento. Cabe aos Departamentos Curriculares e aos Conselhos de 
Turma/Conselhos de Docentes e de Ano proceder ao ajustamento dos referenciais comuns à 
especificidade das disciplinas e dos alunos das turmas, ficando as adaptações feitas consagradas nos 
Projectos Curriculares de Turma. 

 
 
 9.2. Critérios de avaliação 
 

Os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade são definidos anualmente pelo 
Conselho Pedagógico, sob proposta dos Conselhos de Ano para o 1º Ciclo e dos Departamentos 
Curriculares para o 2º e 3º Ciclos. Cabe à Direcção garantir a divulgação dos critérios de avaliação, 
junto dos alunos e Encarregados de Educação, através dos recursos considerados adequados. 
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Língua Portuguesa - Critérios de avaliação – 2º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios Parâmetros  Suportes /Instrumentos 

Leitura 

Descodifica os grafemas 

Fichas de registo para avaliação da leitura 8% 

Lê com a intensidade adequada  

Lê com ritmo  

Lê com expressividade  

Articula correctamente 

Compreensão e 

Expressão Oral 

Demonstra compreensão do que ouve 

Ficha de registo do oral 8% 

Fichas de trabalho 

Trabalhos 

(pares/grupo) 

8% 

Usa um discurso adequado ao contexto e coerente 

Encadeia as ideias correctamente 

Expressão Escrita 

Utiliza um vocabulário adequado 

Textos escritos 

7% 

Fichas de 

avaliação 

 

35% 

Encadeia as ideias de forma lógica  

Revela criatividade 

Escreve com correcção ortográfica  

Respeita o tema e a tipologia pedidos 

Produz um texto coeso respeitando a pontuação  

Compreensão 

Escrita 

Demonstra compreensão dos enunciados escritos 

através de respostas a perguntas fechadas 
Fichas de leitura 

Guiões de leitura 

7% 

Interpreta textos com diferentes graus de 

dificuldade  

Relaciona vivências e conhecimentos, adquiridos 

anteriormente, com o texto lido 

Funcionamento da 

Língua 

Mostra conhecimento dos conteúdos estudados Fichas gramaticais 

7% Aplica os conteúdos estudados em contexto 

Atitudes e valores 

É responsável Realização dos TPC 

Organização do Caderno diário 

Participação oral 

Fichas de registo do comportamento 

 

2º ciclo – 20% 

Cumpre as regras da sala de aula 

É empenhado  

É interessado. 

È assíduo  

É pontual 
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Língua Portuguesa Critérios de avaliação – 3 º ciclo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínios Parâmetros  Suportes /Instrumentos 

Leitura 

Descodifica os grafemas 

Fichas de registo para avaliação da leitura 5% 

Lê com a intensidade adequada  

Lê com ritmo  

Lê com expressividade  

Articula correctamente 

Compreensão e 

Expressão Oral 

Demonstra compreensão do que ouve 

Ficha de registo do oral 5% 

Fichas de trabalho 

Trabalhos 

(pares/grupo) 

7% 

Usa um discurso adequado e coerente ao contexto  

Encadeia as ideias correctamente 

Expressão Escrita 

Utiliza um vocabulário adequado 

Textos escritos 

8% 

Fichas de 

avaliação 

 

50% 

Encadeia as ideias de forma lógica  

Revela criatividade 

Escreve com correcção ortográfica  

Respeita o tema e a tipologia  

Produz um texto coeso respeitando a pontuação  

Compreensão 

Escrita 

Demonstra compreensão dos enunciados escritos 

através de respostas a perguntas fechadas 
Fichas de leitura 

Guiões de leitura 

5% 

Interpreta textos com diferentes graus de 

dificuldade  

Relaciona vivências e conhecimentos, adquiridos 

anteriormente, com o texto lido 

Funcionamento da 

Língua 

Mostra conhecimento dos conteúdos estudados Fichas gramaticais 

5% Aplica os conteúdos estudados  

Atitudes e valores 

Cumpre as regras da sala de aula 
Registo da realização dos TPC 

Fichas de registo do comportamento e 

atitudes 

15% 

É empenhado e interessado. 

È assíduo  

É pontual 
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LINGUA ESTRANGEIRA I – Inglês  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO- 2ºCICLO 

 

  

                      PARÂMETROS          

 

 

TOTAL 

   %. 

   INSTRUMENTOS 

              DE 

      AVALIAÇÃO 

   
  
  
  
  
  
  
 C

O
M

P
E

T
Ê

N
C

IA
S

 D
A

 C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

 

 

 

 

Compreensão e 

Expressão oral 

 

 

 

 

 

- Compreensão de 

mensagens orais 

 

- Expressão de 

Enunciados orais 

 

- Leitura 

 

 

 

 

 30% 

 

 

 

-Observação Direta 

 

- Caderno Diário 

 

- Fichas de registo de           

leitura e de 

participação oral  

 

 

 

 

Compreensão e 

Expressão escrita 

 

 

Funcionamento da 

Língua 

 

 

- Compreensão e 

produção de textos e 

enunciados escritos 

 

 

- Aplicação escrita de 

estruturas gramaticais 

 

 

 

 

 

 

 

 50% 

-Testes escritos 

 

-Trabalhos de Casa 

 

-Trabalhos Individuais e / 

ou de Grupo 

 

 

 

     

A
T

IT
U

D
E

S
 E

 V
A

L
O

R
E

S
 

 

 

Assiduidade 

 

Pontualidade 

 

Realização das tarefas escolares 

 

Material / organização 

 

Participação 

  

Respeito pelas regras definidas no R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20% 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de registo de 

atitudes e valores 

 

 

- Observação Direta 

 

 

 

 

 

- Material Escolar 

 

 

 

 



   

 
87 

 

 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º CICLO 

 

  

PARÂMETROS 

 

 

% 

   INSTRUMENTOS 

              DE 

      AVALIAÇÃO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 D

O
M

ÍN
IO

 C
O

G
N

IT
IV

O
 

  
  
  
  
  
  
  
 C

O
M

P
E

T
Ê

N
C

IA
S

 D
A

 C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

 

 

 

 

Compreensão e 

Expressão oral 

 

 

 

 

 

- Compreensão de 

mensagens orais 

 

- Expressão de 

enunciados orais 

 

- Leitura 

 

 

 

 

 30% 

 

- Fichas de Trabalho 

 

 

 

-Fichas de Avaliação 

 

 

 

- Caderno diário 

 

 

 

- Trabalhos individuais 

e/ou de Grupo 

 

 

- Trabalhos de casa 

 

 

- Observação direta 

 

 

Compreensão e 

Expressão escrita 

 

 

 

Funcionamento da 

Língua 

 

 

- Compreensão e produção 

de textos e enunciados 

escritos 

 

 

 

- Aplicação escrita de 

estruturas gramaticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60% 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
O

M
ÍN

IO
 M

E
T

A
C

O
G

N
IT

IV
O

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
T

IT
U

D
E

S
 E

 V
A

L
O

R
E

S
 

 

- Realização das tarefas escolares 

- Organização do material escolar 

- Utilização dos materiais de 

 forma autónoma 

- Cumprimento de prazos, normas e tarefas 

- Método, autonomia, interesse, cooperação, 

 partilha de saberes 

- Respeito pelas regras definidas no 

 Regulamento Interno 

- Contribuição para um ambiente de trabalho 

 favorável (Respeito pelos outros, aceitação do 

erro, sociabilidade) 

- Auto e heteroavaliação construtiva para o 

 processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grelhas de  

  Observação 

 

 

 

- Observação direta 

 

 

 

- Material Escolar 

 

 

 

 

- Auto e heteroavaliação 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

Domímios / parâmetros  
Grau 

1 

Grau 

2 

Grau 

3 

Grau 

4 

Aquisição e compreensão de conhecimentos e conceitos básicos para o desenvolvimento 
das actividades 

 

 

 

10% 25% 35% 50% 

Realização de trabalhos individuais e de grupo  

Desenvolvimento das competências de:  

 pesquisa;  

 análise e selecção da informação;  

 aplicação de estratégias adequadas 

 

 

 

 

 

3% 5% 8% 10% 

Domínio de Técnicas e Procedimentos 

 

 

 

2% 3% 4% 5% 

Reflexão crítica  

Desenvolvimento da competência para interpretar e criticar resultados 

 

 

 

2% 3% 4% 5% 

 

Indicadores Descritores     

Participação e organização 

 Participa nas tarefas/actividades desenvolvidas; 

 Participa de forma organizada e oportuna nas aulas; 

 Revela organização na realização das tarefas/actividades; 

 Revela persistência na realização das tarefas/actividades; 

 Revela autonomia na realização das tarefas/actividades; 

 Revela cuidados de higiene e organização no trabalho; 

3% 5% 8% 10% 

Responsabilidade 

 Revela atenção/concentração nas aulas; 

 Traz o material necessário para as aulas; 

 É assíduo e pontual; 

 Realiza as tarefas indicadas para casa; 

 Mantém os seus materiais escolares actualizados e organizados; 

 Cumpre os prazos estipulados na realização das 
tarefas/actividades solicitadas; 

3% 5% 8% 10% 

Comportamento social 

 Cumpre as normas estabelecidas na sala de aula; 

 Revela espírito de entre-ajuda e de solidariedade; 

 Respeita as opiniões dos outros e as decisões de grupo; 

 Colabora nas tarefas de grupo, partilhando saberes e 
responsabilidades; 

 Relaciona-se de forma correcta com os outros; 

3% 5% 8% 10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Áreas/Domínios Peso Descritores indicadores da avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

Aquisição 
e 

Aplicação 
70% 

 Adquire os conhecimentos e os conceitos básicos sobre os conteúdos explorados; 

 Compreende o que vê, realiza e comunica; 

 Compreende a sequência adequada ao processo de realização de um trabalho; 

 Compreende e seleciona as técnicas a aplicar; 

 Conhece os principais meios técnicos de expressão; 

 Domina/aplica expressivamente as técnicas, nomeadamente: 

 Consegue exprimir ideias através do uso de elementos visuais técnicos; 

 Consegue planificar uma realização plástica ou técnica; 

 Domina diversas formas de expressão visual; 

 Observa e representa o real, nomeadamente: 

 Utiliza elementos definidores da forma; 

 Representa aquilo que observa; 

 Comunica visualmente as suas ideias; 

 Utiliza adequadamente materiais, instrumentos e equipamentos; 

 Seleciona e utiliza os instrumentos/ferramentas específicos aos materiais a 
trabalhar; 

 Executa os trabalhos com rigor e apresentação cuidada; 

 Aplica as normas básicas de higiene e segurança no trabalho;  

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Participação e 
Organização 

(atitudes reveladas 
em relação ao 

trabalho) 

10% 

 Participa nas tarefas/atividades desenvolvidas; 

 Participa de forma organizada e oportuna nas aulas; 

 Revela organização na realização das tarefas/atividades; 

 Revela persistência na realização das tarefas/atividades; 

 Revela autonomia na realização das tarefas/atividades; 

 Revela cuidados de higiene e organização no trabalho; 

Responsabilidade 
(atitudes reveladas 

em relação a si 
próprio) 

10% 

 Revela atenção/concentração nas aulas; 

 Traz o material necessário para as aulas; 

 É assíduo e pontual; 

 Realiza as tarefas indicadas para casa; 

 Mantém os seus materiais escolares atualizados e organizados; 

 Cumpre os prazos estipulados na realização das tarefas/atividades solicitadas; 

Comportamento 
social 

(atitudes reveladas 
em relação aos 

outros) 

10% 

 Cumpre as normas estabelecidas na sala de aula; 

 Revela espírito de entreajuda e de solidariedade; 

 Respeita as opiniões dos outros e as decisões de grupo; 

 Colabora nas tarefas de grupo, partilhando saberes e responsabilidades; 

 Relaciona-se de forma correta com os outros; 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 
Escola Básica 2.º e 3.ºCiclos José Maria dos Santos 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA - 5º e 6ºANOS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

 Fichas de avaliação formativa e sumativa; 

 Exercícios de aplicação e fichas de trabalho; 

 Trabalhos (produtos técnicos e de expressão, bi e tridimensionais); 

 Observação direta e registos periódicos; 
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 Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Escola Básica 2.º e 3.ºCiclos José Maria dos Santos 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

EDUCAÇÃO VISUAL - 7.º, 8.º e 9.ºAno 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Áreas/Domínios Peso Descritores indicadores da avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

Aquisição e Aplicação 70% 

 Adquire os conhecimentos e os conceitos básicos para o 
desenvolvimento das actividades; 

 Compreende o que vê, realiza e comunica; 

 Domina e/ou aplica expressivamente as técnicas; 

 Utiliza adequadamente materiais, instrumentos e equipamentos; 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Participação e Organização 
(atitudes reveladas em 

relação ao trabalho) 
10% 

 Participa nas tarefas/actividades desenvolvidas; 

 Participa de forma organizada e oportuna nas aulas; 

 Revela organização na realização das tarefas/actividades; 

 Revela persistência na realização das tarefas/actividades; 

 Revela autonomia na realização das tarefas/actividades; 

 Revela cuidados de higiene e organização no trabalho; 

Responsabilidade 
(atitudes reveladas em 

relação a si próprio) 
10% 

 Revela atenção/concentração nas aulas; 

 Traz o material necessário para as aulas; 

 É assíduo e pontual; 

 Realiza as tarefas indicadas para casa; 

 Mantém os seus materiais escolares actualizados e organizados; 

 Cumpre os prazos estipulados na realização das 
tarefas/actividades solicitadas; 

Comportamento social 
(atitudes reveladas em 

relação aos outros) 
10% 

 Cumpre as normas estabelecidas na sala de aula; 

 Revela espírito de entre-ajuda e de solidariedade; 

 Respeita as opiniões dos outros e as decisões de grupo; 

 Colabora nas tarefas de grupo, partilhando saberes e 
responsabilidades; 

 Relaciona-se de forma correcta com os outros; 

  

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

 Fichas de avaliação formativa e sumativa; 

 Exercícios de aplicação; 

 Trabalhos (produtos técnicos e de expressão, bi e tridimensionais); 

 Observação directa e registos periódicos; 
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Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Escola Básica 2.º e 3.ºCiclos José Maria dos Santos 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 7º / 8º / 9º Anos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Áreas/Domínios Peso Descritores indicadores da avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

Aquisição e 
Aplicação 

70% 

 Aquisição e compreensão de conhecimentos e conceitos 
básicos para o desenvolvimento de actividades 

 

 Aplicação de conhecimentos e conceitos em unidades de 
trabalho prático na aula/projectos tecnológicos; 
 
 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Participação e Organização 10% 

 Participa nas tarefas/actividades desenvolvidas; 

 Participa de forma organizada e oportuna nas aulas; 

 Revela organização na realização das tarefas/actividades; 

 Revela persistência na realização das tarefas/actividades; 

 Revela autonomia na realização das tarefas/actividades; 

 Revela cuidados de higiene e organização no trabalho; 

Responsabilidade 10% 

 Revela atenção/concentração nas aulas; 

 Traz o material necessário para as aulas; 

 É assíduo e pontual; 

 Realiza as tarefas indicadas para casa; 

 Mantém os seus materiais escolares actualizados e 
organizados; 

 Cumpre os prazos estipulados na realização das 
tarefas/actividades solicitadas; 

Comportamento social 10% 

 Cumpre as normas estabelecidas na sala de aula; 

 Revela espírito de entre-ajuda e de solidariedade; 

 Respeita as opiniões dos outros e as decisões de grupo; 

 Colabora nas tarefas de grupo, partilhando saberes e 
responsabilidades; 

 Relaciona-se de forma correcta com os outros; 

  

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

 Fichas de trabalho/avaliação; 

 Trabalhos práticos individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa individuais/grupo; 

 Apresentação dos trabalhos; 

 Registos/Observação directa de atitudes e valores; 
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Critérios de Avaliação 
 

Educação Musical 
5º, 6º, 7º, 8 e 9ºº Anos 

 

 

 

 
 
 

Conhecimentos 

 
- Adquire e aplica conhecimentos, conceitos 
e técnicas específicas da disciplina 
 

 
30% 

 
 
 
 

60%  
- Utiliza corretamente os materiais e 
instrumentos específicos 
 

 
30% 

 
 
 
 
 

Atitude e Valores 

 
- Participa nas atividades 
 

 
10% 

 
 
 
 
 
 

40% 

 
- É autónomo e persistente na realização 
das atividades 
 

 
10% 

 
- Respeita as normas de comportamento 
 

 
10% 

 
- Organiza o seu material 
 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
96 

 

Ponderação dos 3 domínios de  

Avaliação em Educação Física 

 

2011/2012 

Domínios de Avaliação  
Educação Física  

Actividades Físicas – 75% 
Aptidão Física – 10% Conhecimentos – 15% 

Ciclo Ano Matérias 

2º  
5º  75% 10% 15% 

6º  75% 10% 15% 

3º  

7º  75% 10% 15% 

8º  75% 10% 15% 

9º  75% 10% 15% 

 

 

Domínio das Actividades Físicas 
 

 De acordo com as Metas de Aprendizagem, as Normas de Referência estabelecem as regras ou critérios gerais para 

se considerar que um aluno tem sucesso (nível 3) em Educação Física; 

 Estão definidos os perfis de jogo para todas as matérias e para cada nível, de forma a garantir a homogeneidade na 

interpretação de cada um dos níveis; 

 

Agrupamento dos Sub-domínios 
 

 SUB-DOMÍNIOS 

 JOGOS JOGOS DESP. COLECTIVOS GINÁSTICA ATLETISMO DANÇA DESP. DE RAQUETAS 

M
A

TÉ
R

IA
S 

Jo
go

s 
P

ré
-

d
es

p
o

rt
iv

o
s 

Fu
te

b
o

l 

A
n

d
eb

o
l 

B
as

q
u

et
eb

o
l 

V
o

le
ib

o
l 

G
in

ás
ti

ca
 d

e 
so

lo
 

G
in

. D
e 

ap
ar

el
h

o
s 

G
in

. A
cr

o
b

át
ic

a 

A
tl

et
is

m
o

 

D
an

ça
 

B
ad

m
in

to
n

 

Té
n

is
 d

e 
m

es
a 

 

2011/2012 

Atestado Médico 
Educação Física  

Actividades Físicas – 40% 
Aptidão Física – 0% Conhecimentos – 60% 

Ciclo Ano Sócio-afectivo Cognitivo 

Todos Anos  20% 20% 0% 60% 
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As matérias, na disciplina de Educação Física são definidas por níveis: I – Introdução;  
E – Elementar e A – Avançado.  

 
Para os alunos que não consigam atingir o nível I, é-lhes atribuído o nível NI (Não Introdução)  
 
 

Domínio das Actividades Físicas – Metas de Aprendizagem (2.º e 3.º ciclo) e Normas de aplicação 
(Nível 3) 

 

Ano 5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  

Meta  3 Níveis 
Introdução  

4 Níveis 
Introdução  

5 Níveis 
Introdução  

6 Níveis 
Introdução  

6 Níveis:  
5 Introdução e  

1 Elementar  

Norma De cada um dos 
níveis de 
matérias de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de uma 
matéria dos 
subdomínios : 
Jogos ou JDC  
1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio GIN  
2 níveis de 2 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio JDC  
1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio GIN 
3 níveis de 3 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio JDC  
1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio GIN  
4 níveis de 4 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

2 níveis de duas 
matérias do 
Subdomínio JDC  
1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio GIN  
1 nível de uma 
matéria do 
Subdomínio DANÇA  
2 níveis de 2 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, cada 
um de Subdomínios 
diferentes  

 

Critério para atribuição dos níveis 4 e 5 
 

- No 2º Ciclo, são escolhidas as 6 melhores matérias do aluno (uma de cada sub-domínio); 
- No 3º Ciclo, são escolhidas as 7 melhores matérias do aluno, obrigatoriamente 2 do sub-domínio dos Jogos 
Desportivos Colectivos, 2 do sub-domínio da Ginástica, mais os restantes. 

 
Quadro de referência 

 

 

 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

NÍVEL 1 1I/2i <=1 2I/4i <=2 3I/6i <=3 4I <=4 5I <=5 

NÍVEL 2 2I/4i <3 3I/6i <4 4I <5 5I <6 6I <7 

NÍVEL 3 3I/6i 3 4I 4 5I 5 6I 6 5I+1E 7 

NÍVEL 4 4I >3; <5 5I >4; <6 6I/4I+1E >5; <6,5 7I >6; <7 4I+2E >7; <=8 

NÍVEL 5 5I >=5 6I >=6 7I/5I+1e >=6,5 5I+1E >=7 3I+3E >8 

 
 
Para a atribuição de Pontos, cada nível apresenta a seguinte cotação: 
 
 

 
Nível i – 0,5 pontos  Nível e – 1,5 pontos   
Nível I – 1 ponto  Nível E – 2 pontos  Nível NI – 0 pontos 
 
 

 

- Um aluno que obtenha nalguma matéria escolhida o Nível NI (Não Introdução), não poderá aspirar a ter nível 5 

neste domínio de Avaliação, sendo-lhe atribuído o nível imediatamente inferior. 
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 Domínio da Aptidão Física  

  

 Ficou definido que os alunos serão avaliados uma vez por período lectivo, em cinco dos seis testes da bateria do 

Fitnessgram. 

 Vaivém 

 Abdominais 

 Extensões de braços 

 Flexibilidade de Ombros 

 “Senta e Alcança” 

 IMC (realizado mas não avaliado) 

 

Relativamente à classificação de cada um dos testes foram definidos dois níveis: 

 

 

     NÃO APTO            APTO 

 

 

 

 
Domínio da Aptidão Física – Metas de Aprendizagem (Nível 3) 

 

Ano  5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  

Meta  Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de Aptidão Muscular adequadas às normas da 
aptidão física representativa da Saúde, para a sua idade.  

Norma  1 teste na ZSAF – 
nível 1 

2 testes na ZSAF – 
nível 2 

3 testes na ZSAF – 
nível 3 

4 testes na ZSAF – 
nível 4 

5 testes na ZSAF – 
nível 5 

Encontra-se na Zona 
Saudável de Aptidão 
Física (ZSAF – 
FitnessGram) num 
dos testes de 
aptidão aeróbia 
(vai-vém) 

 Encontra-se na 
Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF 
– FitnessGram) no 
teste de aptidão 
muscular da 
categoria: 
Abdominais.  

1 teste na ZSAF – nível 1 

2 testes na ZSAF – nível 2 

3 testes na ZSAF – nível 3 

4 testes na ZSAF – nível 4 

5 testes na ZSAF – nível 5 

Encontra-se na Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) 
num dos testes de aptidão aeróbia 
(vai-vém).  

Encontra-se na Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) 
em dois testes de aptidão muscular, 
um da categoria Abdominais e outro 
das restantes categorias (Força 
Superior e Flexibilidade).  

 

 

 

 Domínio dos Conhecimentos  

Zona Saudável 
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 Ao nível dos conhecimentos é de referir que esta área tem definido nos PNEF conteúdos programáticos específicos, 

não sendo tema de abordagem assuntos relacionados com os regulamentos das matérias. 

 A abordagem dos temas deverá ser transmitidos, de preferência, durante as aulas práticas; 

 O Departamento de Educação Física em substituição do manual elaborou um documento de apoio às diferentes 

temáticas do Programa; 

 Deverá ser realizado um teste sumativo por período lectivo, é desejável que no terceiro período este aglutine o 

conjunto de temas abordados durante o ano lectivo, e será igual para todas as turmas do respectivo ano de 

escolaridade; 

 Ficará ao critério de cada Professor a realização de fichas de trabalho. 

 

Relativamente à classificação foram definidos cinco níveis: 

 

Percentagem Nível Qualitativo Nível Quantitativo 

0% -49% Insuficiente 2 

50% – 69% Suficiente 3 

70% – 89% Bom 4 

90% - 100% Muito Bom 5 

 

 

 9.3. Modalidades de avaliação  

 
A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para 

as diversas áreas e disciplinas, de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no Projecto 
Curricular do Agrupamento e no Projecto Curricular de Turma, podendo apresentar-se nas seguintes 
modalidades: avaliação diagnostica, avaliação formativa e avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica propõe a superação de eventuais dificuldades dos alunos e facilita a 
sua integração escolar. 

A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e 
da aprendizagem. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as 
aprendizagens realizadas pelos alunos e inclui: a avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa 
externa.  

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período lectivo, é da responsabilidade 
dos professores que integram o Conselho de Turma/Conselhos de Docentes e utiliza a informação 
recolhida no âmbito da avaliação formativa. 

A avaliação sumativa interna traduz-se da seguinte forma: nas áreas curriculares disciplinares 
é atribuída uma classificação, numa escala de níveis de 1 a 5, podendo haver uma apreciação 
descritiva sobre o aluno sempre que necessário; nas Áreas Curriculares Não Disciplinares assume 
formas de expressão qualitativa e utiliza a terminologia de Satisfaz, Não Satisfaz e Satisfaz Bem. 

A avaliação sumativa interna, no 9º ano, pode incluir, nas disciplinas não sujeitas a exame 
nacional, a realização de uma prova global ou de um trabalho final que incida sobre as aprendizagens 
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e competências previstas para o final do Ensino Básico. As provas e os trabalhos atrás referidos não 
constituem instrumento de avaliação obrigatória, podendo ser realizados por decisão da escola, 
como instrumento de aferição de conhecimentos nas disciplinas que se considerarem mais 
adequadas. 

Os exames de equivalência à frequência dos anos terminais dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico 
realizam-se a nível de escola com vista a uma certificação de conclusão de ciclo e destinam-se aos 
candidatos que obedeçam aos requisitos previstos em legislação própria. 

A avaliação sumativa externa compreende a realização de exames nacionais no 9º ano, nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, sendo da responsabilidade do Ministério da 
Educação. 

Deverão ainda ser aplicadas anualmente provas de aferição, nas disciplinas de Português e 
Matemática, aos alunos dos 4º e 6º anos de escolaridade. As provas de aferição são um instrumento 
de avaliação que permite recolher dados relevantes sobre os níveis de desempenho dos alunos no 
que respeita às aprendizagens adquiridas e competências desenvolvidas. 

 

 
    9.4 Técnicas e instrumentos de avaliação  
 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo, através 
do recurso a diferentes instrumentos de avaliação, uma recolha sistemática de informações que 
conduzam à tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

Consideram-se instrumentos de avaliação privilegiados os seguintes: 
 

 Fichas de avaliação diagnóstica; 

 Grelhas de observação; 
 

 Fichas de avaliação formativa; 

 Fichas de avaliação sumativa; 

 Trabalho de casa; 

 Trabalho individual; 

 Trabalho de pares e de grupo; 

 Caderno diário (organização e registo regular dos assuntos tratados na aula); 

 Fichas de auto-avaliação do aluno; 

 Provas de aferição; 

 Provas globais ou trabalhos/ relatórios individuais; 

 Exames de equivalência à frequência; 

 Exames Nacionais. 
 

 

X. CALENDARIZAÇÃO  
 

O Projecto Curricular deve acompanhar o Projecto Educativo do Agrupamento (PEA), sendo 
revisto e actualizado sempre que necessário, designadamente quando, da avaliação do PEA, resulta a 
adopção de novas medidas organizacionais e de gestão curricular. 
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XI. DIVULGAÇÃO 
 

A divulgação do Projecto Curricular far-se-á através de: 

 Conselho Geral 

 Conselhos de Docentes e Departamentos Curriculares 

 Conselhos de Ano e de Directores de Turma 

 Página do Agrupamento na Internet 


