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1. Nota Introdutória 

O conceito de Currículo é polissémico, não possuindo um sentido unívoco e uma 

leitura unilateral. No sentido mais lato, Currículo coincide com o conjunto de atividades 

letivas ou não-letivas programadas pela escola de caráter obrigatório, facultativo ou livre. O 

currículo tem um plano previamente definido (formal), mas a escola deve ter abertura e 

flexibilidade para aproveitar as inúmeras situações de aprendizagem não planificada 

(informal) significativa para a comunidade escolar. 

A conceção da escola tem como ponto de partida a definição de linhas orientadoras 

comuns que permitam o desenvolvimento integrado e harmonioso de cada aluno em todas as 

suas dimensões (cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras). 

É neste sentido que podemos afirmar que constitui um espaço e um meio potenciador 

de mudança, através da realização e vivência de experiências de aprendizagem 

enriquecedoras da estrutura pessoal, permitindo progressivamente, aos discentes, a aquisição 

do conhecimento e a valorização de si mesmo como pessoa, o conhecimento e a valorização 

da realidade cultural, física e social e a capacidade de intervenção responsável, crítica e 

colaborativa. 

Pretende-se contribuir positivamente para a formação dos alicerces do processo 

educativo de todos e de cada um, o qual se estenderá ao longo da vida (aprendizagem 

contínua), numa sociedade plural e multicultural.  

O currículo (projeto integrado que fundamenta e articula todas as atividades e 

experiências educativas que a escola promove e avalia) constitui um instrumento decisivo 

para que a tão desejada renovação da escola e a qualidade do ensino aconteçam. Neste 

sentido, é fundamental que este contemple os principais objetivos para a aprendizagem dos 

alunos e procure dar respostas adequadas às diversas necessidades, interesses e 

características de cada criança (não esquecendo como é óbvio os alunos com necessidades 

educativas especiais), grupo de alunos, escola ou região.  

Segundo esta visão, o currículo deverá ser considerado como aberto e flexível, 

moldando-se à medida que se desenvolve em diferentes contextos educativos e respeitando a 

singularidade dos alunos. Esta conceção curricular, associada a novas práticas de gestão do 
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currículo, faz com que se atribua à escola, aos professores e aos seus órgãos de coordenação 

pedagógica um papel cada vez mais autónomo, responsável e decisivo no que se refere à 

organização e condução do processo de ensino-aprendizagem. As estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional deverão ser objeto de um Projeto Curricular de 

Escola, o qual deverá ser desenvolvido, em função do contexto de cada turma, num Projeto 

Curricular de Turma. 

O projeto curricular do Colégio do Ave encerra a filosofia subjacente a uma dinâmica 

de escola, à aceitação do pluralismo cultural e da diversidade das potencialidades e 

necessidades, ritmos e estilos de aprendizagem, torna necessário conceber o currículo 

enquanto representação da cultura escolar através das diferentes experiências que se 

proporcionam à criança, de forma aberta e flexível, ultrapassando a ideia do currículo como 

algo prescritivo e estanque.  

No Colégio do Ave, o Projeto Curricular de Escola: Ser Saudável, encontra-se 

organizado em grandes Atividades Integradoras e Subprojetos, de forma a possibilitar a 

cada professor/educador a contextualização, significativa, integrada e reflexiva, das 

orientações curriculares nacionais. 

 Desafiam-se, neste sentido, todos os professores/educadores (mediadores reflexivos) 

a aumentarem o seu profissionalismo para que se tornem capazes de identificar, interpretar e 

solucionar os problemas educativos com que se confrontam, tendo naturalmente por base as 

orientações curriculares nacionais. Contudo, esta profissionalidade docente só ganha sentido 

quando associada a um trabalho colaborativo e em equipa. Pretende-se, com isto, que os 

professores não assumam o papel de meros executores do currículo, mas sejam 

desenhadores e críticos do mesmo. Trata-se de conciliar a cultura oficial às culturas 

particulares dos diferentes contextos e meios sociais (linguagem, valores próprios, etc.). Esta 

visão do currículo baseia-se, tal como temos vindo a evidenciar, em três grandes princípios: 

a diferenciação, a adequação e a flexibilização. De facto, é necessário que o currículo 

promova a diferenciação pedagógica, diversificando as estratégias e adequando-as às 

situações, pois só assim será possível proporcionar aos alunos aprendizagens realmente 

significativas. Para isso, é também necessário que haja uma flexibilização ao nível dos 

percursos individuais, dos ritmos e dos modos de organização do trabalho escolar. Assim, 

estará ultrapassada a ideia de que o currículo é algo firme e estável. Por outro lado, é 

importante que o currículo organize harmoniosamente os diferentes domínios da formação 

(tanto os conteúdos como as capacidades a desenvolver pelos alunos). Para além do mais, 
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deve possibilitar a interligação entre todos os saberes trabalhados nas diferentes áreas, já que 

é imprescindível que estas se relacionem e se complementem (interdisciplinaridade e 

transversalidade). Acrescenta-se, ainda, que o currículo deverá estruturar, de forma clara e 

organizada, as suas componentes (princípios, objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação). 

Na reorganização curricular é também importante que se consagre para além das 

disciplinas, a área curriculares não disciplinar de Formação Cívica, bem como a 

obrigatoriedade do ensino experimental das Ciências, o aprofundamento da aprendizagem 

das Línguas Modernas, o desenvolvimento da Educação Artística e da Educação para a 

Cidadania (com caráter transversal) e o reforço da relevância dos domínios da Língua 

Materna e da Matemática.  

Respeitando todos estes critérios já mencionados, o currículo proporciona um conjunto 

de instrumentos que permitem à criança compreender, confrontar e resolver problemas do 

quotidiano. 
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2. Opções organizacionais 

2.1. Critérios de elaboração de horários: 

Os critérios utilizados na elaboração dos horários são os seguintes: 

 A responsabilidade última de elaboração dos horários e consequente distribuição de 

serviço é da responsabilidade da Diretora; 

 A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem 

pedagógica; 

 Para a elaboração dos horários serão respeitados os normativos gerais vigentes e o 

próprio Regulamento Interno; 

 As reuniões de órgãos de gestão, estruturas de orientação educativa e serviços 

especializados de apoio não poderão colidir com as atividades letivas;  

 O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, pelos cinco dias da semana, 

evitando situações de sobrecarga diária; 

 Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição 

onde se integrem disciplinas de carácter teórico, preferencialmente, da parte da 

manhã, intercaladas com disciplinas de caráter prático; 

 No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 6 tempos letivos 

de 60 minutos consecutivos; 

 Na distribuição da carga letiva semanal não poderão existir aulas isoladas e furos; 

 O intervalo do almoço não poderá ser inferior a 60 minutos; 

 As áreas de Ciências Físco-químicas e Ciências Naturais desdobram-se nos tempos 

letivos para a realização de trabalho experimental, desde que a turma tenha mais de 

20 alunos. 

 

2.2. Horário dos docentes 

A distribuição do serviço letivo e não letivo dos docentes é elaborada de acordo as 

determinações estabelecidas por lei e com o critério de continuidade pedagógica. 
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2.3. Critérios para a constituição das turmas  

Os critérios utilizados na constituição das turmas são os seguintes: 

a) A lei-geral que regulamenta a constituição das turmas. 

b) As orientações da DGEST.  

c) O respeito pela continuidade dos grupos que vêm organizados, salvo a existência de 

situações excecionais, que justifiquem a necessidade de alteração de procedimento, 

(exceção para os grupos dos cinco anos, que seguem os critérios já definidos).  

d) A criação de grupos equilibrados em termos de número e características específicas. 

e) Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, a inclusão será de 

um aluno por turma. 

 

2.4. Conselhos de turma  

No início do ano letivo, os conselhos de turma reúnem para proceder a uma primeira 

análise da turma, de modo a estabelecer estratégias de intervenção ajustadas às 

características específicas dos alunos.  

Os conselhos de turma reúnem para avaliação ordinariamente, no final de cada período, 

e extraordinariamente sempre que necessário. Também ocorrem reuniões intercalares, com 

uma periodicidade mensal e/ou trimestral, para aferir a avaliação continua dos alunos.  

 É da competência do conselho de turma a elaboração e avaliação dos projetos 

curriculares de turma. 
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3. Departamento Curricular do Pré-Escolar 

A investigação educacional tem vindo a mostrar a centralidade dos anos da infância 

para a definição da arquitetura do ser humano, ao nível cognitivo, afetivo e social. Tem 

também demonstrado que os contextos de vida das crianças influenciam de forma interativa 

o progresso dessa construção (1996, Katz, p. 12). 

Por isso torna-se importante referir que a criança, na Educação Pré-Escolar, é um ser 

ativo; ou seja, todo o currículo é centrado na construção dos conhecimentos por parte da 

criança, com ênfase na aprendizagem ativa. Permite ainda verificar que tal aprendizagem 

requer o contributo da criança e do adulto, pois exige a iniciativa da criança em conjugação 

com as propostas do adulto que intencionaliza as atividades educativas, tendo como 

horizonte educacional o das Experiências-Chave (1996, Katz, p. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem Ativa: 

Iniciativa 

Experiências-Chave 

Rotina Diária: 

 Planeamento; 

 Trabalho; 

 Revisão; 

 Tempo de pequenos e 

grande grupo 

 

Ambiente da Aprendizagem 

Ativa: 

 Áreas; 

 Materiais; 

 Arrecadação. 

Avaliação: 

 Trabalho em equipa;  

 Notas de campo (diárias); 

 Planificação (Diária); 

 Avaliação da criança. 

 

Interação Adulto – Criança: 

 Estratégias de interação; 

 Estratégias de 

encorajamento; 

 Abordagem dos conflitos 

numa estratégia de resolução 

de problemas. 
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3.1. Princípio Geral e Objetivos Pedagógicos Enunciados na Lei – Quadro 

da Educação Pré-Escolar  

A Lei – Quadro da Educação Pré-Escolar estabelece como princípio geral que “a 

educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário”. 

Este princípio fundamenta todo o articulado da lei e dele decorrem os objetivos 

gerais pedagógicos definidos para a educação pré-escolar: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências 

de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da 

sociedade; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade. 
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3.2. Definição de Orientações Curriculares 

 
Não tem havido até agora em Portugal orientações nacionais para a educação pré-

escolar, ao contrário do que acontece noutros países europeus com uma maior rede de 

Educação Pré-Escolar. 

 A publicação da Lei-Quadro da Educação Pré-escolar, considerando o princípio da 

tutela pedagógica e técnica por parte do Estado vem criar um novo fundamento para as 

Orientações Curriculares.  

A expressão “Orientações Curriculares” não é habitual no vocabulário curricular em 

Portugal. Importa, por isso, definir o que se entende por este conceito.  

As Orientações Curriculares são um conjunto de princípios para apoiar o Educador 

nas decisões sobre a prática, ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com 

as crianças. Não são um programa, pois adotam uma perspetiva mais centrada em indicações 

para o educador do que na previsão das aprendizagens a realizar pelas crianças. 

Diferenciam-se de algumas conceções de currículo por serem mais abrangentes, ou seja, 

incluírem a possibilidade de fundamentar diversas opções educativas e, portanto, vários 

currículos. 

 

Programa 

 É prescritivo; 

 Normativo; 

 Obrigatório; 

 Centrado nas aprendizagens (previsão das aprendizagens) 

Currículo 

 Deve conter aspetos interligados:  

 O conteúdo (o que as crianças devem aprender – previsão das 

aprendizagens) 

 Os processos de aprendizagem (como as crianças aprendem)  

 As estratégias de ensino (como ensinar) 

 As estratégias de avaliação (como saber, que aprendizagens ocorreram e 

que ajustes curriculares devem ser feitos)  

 

Orientações 

Curriculares 

 Não são prescritivas; 

 São gerais e abrangentes; 

 Centradas em orientações para o educador; 

 Incluem a possibilidade de fundamentar diversas opções educativas. 
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3.3. Funções das Orientações Curriculares 
 

 Apoiar a ação educativa; 

 Constituir um quadro de referência; 

 Tornar visível a educação pré-escolar; 

 Facilitar a continuidade educativa; 

 Proporcionar uma dinâmica de inovação; 

 Melhorar a qualidade da educação Pré-Escolar. 

 

3.4. Organização das Orientações Curriculares 
 

I – Princípios Gerais 

Princípio geral e objetivos pedagógicos 

Fundamentos e organização 

Orientações Globais para o Educador 

II – Intervenção Educativa 

Organização do ambiente 

educativo 
Áreas de conteúdo Continuidade educativa 

 Abordagem sistémica e 

ecológica 

 Organização do grupo, 

do espaço e do tempo; 

 Organização do meio  

Institucional 

 Relação com os pais e  

outros parceiros. 

Articulação de conteúdos 

Formação Pessoal e Social 

Expressão e comunicação: 

 Expressão Motora, 

Dramática, Plástica, Musical. 

 Linguagem oral e 

abordagem à escrita; 

 Matemática  

Conhecimento do Mundo 

 

Início da Educação Pré-

Escolar 

 

Transição para a 

escolaridade obrigatória 

 Intencionalidade Educativa  
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3.5. Objetivos da Educação Pré-Escolar 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências 

de vida democracia numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da 

sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 

e) Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações 

de efetiva colaboração com a comunidade.  

 

3.6 Orientações globais para o Educador 

Observar:  

 Conhecimento da criança; 

 Diferenciação pedagógica; 

 Base do planeamento e da avaliação. 

Planear:  

 Reflexão sobre as intenções educativas; 
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 Aprendizagens significativas e diversificadas; 

 Articulação das áreas de conteúdo; 

 Participação das crianças no planeamento; 

Agir: 

 Concretização da ação; 

Avaliar: 

 Tomar consciência da ação; 

 Avaliação com as crianças. 

Comunicar: 

 Partilha com a equipa e com os pais. 

Articular:  

 Continuidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

3.7. Organização do Ambiente Educativo 

O contexto institucional de educação pré-escolar deve organizar-se como um 

ambiente facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Este ambiente 

deverá ainda proporcionar ocasiões de formação dos adultos que trabalham nesse contexto. 

Esta organização diz respeito às condições de interação entre os diferentes 

intervenientes – entre crianças, entre crianças e adultos e entre adulto-adulto – assim como à 

gestão de recursos humanos e materiais que implica a prospeção de meios para melhorar as 

funções educativas da instituição.  

Orientações Globais para o Educador 

1 – Conhecer 

cada criança. 
2 -Organizar o 

processo 

educativo. 

3 – Refletir sobre as 

formas mais adequadas 

de dar continuidade ao 

processo. 

4 – Diversidade do 

grupo, as capacidades 

e competências de 

cada criança. 
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 Por todas estas razões se considera que a organização do ambiente educativo 

constitui o suporte do trabalho curricular do educador.  

 

3.8. Abordagem sistémica e Ecológica do Ambiente Educativo  

Para que a educação pré-escolar encontre as respostas mais adequadas à população 

que a frequenta, a organização do ambiente educativo terá em conta diferentes níveis em 

interação, o que aponta para uma abordagem sistémica e ecológica da educação pré-escolar. 

Esta perspetiva assenta no pressuposto que o desenvolvimento humano constitui um 

processo dinâmico de relação com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também 

influencia o meio em que vive. 

 

3.9. Organização do Grupo, do Espaço e do Tempo 

A educação pré-escolar é um contexto de socialização em que muitas aprendizagens 

decorrem de vivências relacionadas com o alargamento do meio familiar de cada criança, de 

experiências relacionais e de ocasiões de aprendizagem que implicam recursos humanos e 

materiais diversos. Este processo educativo desenvolve-se em tempos que lhe são destinados 

e, em geral, em espaços próprios.  

Na educação pré-escolar o grupo proporciona o contexto imediato de interação social 

e de relação entre adultos e crianças que constitui a base do processo educativo. 

Há diferentes fatores que influenciam o modo próprio do funcionamento do grupo: 

 Composição etária; 

 Crianças em diferentes momentos de desenvolvimento; 

 Trabalho entre pares e pequenos grupos; 

 Aprendizagem cooperada; 

 Aprendizagem da vida democrática; 

 Atitude do educador; 

 Participação das crianças na elaboração de normas e regras; 

 Resolução de conflitos; 
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 Participação das crianças no planeamento e avaliação; 

 Organização do espaço; 

 Autonomia; 

 Responsabilização; 

 Equipamento e material, 

 Critérios de qualidade; 

 Espaço exterior; 

 Rotina educativa; 

 Níveis de relação família/estabelecimento; 

 Trabalho em equipa. 

 

3.10. Áreas de Conteúdo 

A educação pré-escolar compreende diferentes áreas de conteúdo. Áreas essas que 

contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem da criança num todo.  

Estas áreas promovem a realização de atividades variadas e relacionadas com o 

mundo que a rodeia. Apesar de serem definidas três grandes áreas é importante salientar que 

estas se completam e não podem ser vistas de forma separada. 

 

3.10.1. Área da Formação Pessoal e Social 

A Formação Pessoal e Social íntegra todas as outras áreas pois tem a ver com a forma 

como a criança se relaciona consigo própria, com os outros e com o mundo, num processo 

que implica o desenvolvimento de atitudes e valores, atravessando a área de Expressão e 

Comunicação com os seus diferentes domínios e a área de Conhecimento do Mundo que, 

também se articulam entre si. Por isso: 

  É uma Área Transversal e Integradora; 

 Promove nas crianças atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos 

conscientes e solidários; 

 Fomenta os valores subjacentes ao contexto relacional; 
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 Promove o desenvolvimento da capacidade de ser autónomo; 

 Favorece a formação da criança tendo em vista a sua plena inserção na sociedade 

como ser autónomo livre e solidário; 

 Contribui para a partilha de poder; 

 Permite que a criança construa interiormente referências que lhe permitam 

compreender o que está certo e errado, os direitos e deveres para consigo e para com 

os outros; 

 Estimula o desenvolvimento da identidade; 

 Educa a criança para os valores; 

 Estimula a participação democrática do grupo e na sala; 

 Promove a educação multicultural, estética e para a cidadania. 

 

Metas de Aprendizagem 

 Domínio da identidade/ autoestima; 

 Domínio da independência/ autonomia; 

 Domínio da cooperação; 

 Domínio da convivência democrática/ cidadania; 

 Domínio da solidariedade/ respeito pela diferença. 

3.10.2. Área da Expressão e Comunicação 
 

Esta área engloba sete domínios: 

 Domínio da linguagem oral e escrita; 

 Domínio da matemática; 

 Domínio da expressão plástica; 

 Domínio da expressão dramática; 

 Domínio da expressão musical; 

 Domínio da expressão da dança; 

 Domínio da expressão motora. 

 



  Projeto Curricular de Escola 

 

 

 20 

Metas de Aprendizagem 

Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita: 

 Consciência fonológica; 

 Reconhecimento e escrita de palavras; 

 Conhecimento de convenções gráficas; 

 Compreensão de discursos orais e interação verbal. 

 

Domínio da matemática: 

 Números e operações; 

 Geometria e medida; 

 Organização e tratamento de dados. 

 

Domínio da expressão plástica: 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação (produção e 

criação); 

 Compreensão das artes no contexto (fruição e contemplação); 

 Apropriação da linguagem elementar das artes (fruição e contemplação/ 

produção e criação); 

 Desenvolvimento da criatividade (reflexão e interpretação). 

 

Domínio da expressão dramática/ teatro: 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação (experimentação e 

criação/ fruição e análise); 

 Desenvolvimento da criatividade (experimentação e criação/ fruição e análise); 

 Compreensão das artes no contexto (experimentação e criação/ fruição e 

análise); 

 Apropriação da linguagem elementar da expressão dramática (experimentação e 

criação/ fruição e análise). 
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Domínio da expressão musical: 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação (interpretação e 

comunicação); 

 Desenvolvimento da criatividade (criação e experimentação); 

 Apropriação da linguagem elementar da música (perceção sonora e musical); 

 Compreensão das artes no contexto (culturas musicais nos contextos). 

 

Domínio da dança: 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação (comunicação e 

interpretação); 

 Desenvolvimento da criatividade (produção e criação); 

 Apropriação da linguagem elementar da dança (conhecimento e vivência da 

dança); 

 Compreensão das artes no contexto (fruição e contemplação). 

 

Domínio da expressão motora: 

 Deslocamentos e equilíbrios; 

 Perícia e manipulações; 

 Jogos. 

 

3.10.3. Área de Conhecimento do Mundo 
 

O educador deve escolher criteriosamente quais os assuntos que merecem maior 

desenvolvimento, interrogando-se sobre a sua pertinência, as suas potencialidades 

educativas, a sua articulação com os outros saberes e as possibilidades de alargar os 

interesses do grupo e de cada criança.   

 Desenvolver a curiosidade e desejo de saber (meio próximo, saber sobre o mundo, 

sensibilização às ciências); 

 Introdução a aspetos relativos à história, sociologia, geografia, física e à biologia; 

 Educação para a saúde; 

 Educação ambiental. 
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Metas de Aprendizagem 

 Localização no espaço e no tempo; 

 Conhecimento do ambiente natural e social; 

 Dinamismo das inter-relações natural-social. 

 

3.10.4. Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Metas de Aprendizagem 

 Informação; 

 Comunicação; 

 Produção; 

 Segurança. 

 

3.11. Continuidade educativa e transição para a escolaridade obrigatória 

A educação pré-escolar situa-se na continuidade de um processo educativo que a 

criança iniciou na família e/ou numa instituição educativa. Com diferentes percursos, 

origens sociais e culturais diversas, características individuais próprias, as crianças podem 

entrar na educação pré-escolar com 3, 4 ou mesmo 5 anos de idade. A diversidade de 

situações e a variedade de reações das crianças que iniciam a educação pré-escolar exigem 

uma grande atenção, flexibilidade e recetividade por parte do educador para encontrar as 

respostas mais adequadas. Por isso, é importante a comunicação que o educador estabelece 

com os pais para facilitar a entrada para a educação pré-escolar, para o desenrolar do 

processo educativo e também para que os pais tenham um papel no momento da transição.  

A mudança de ambiente educativo provoca sempre a necessidade de adaptação por 

parte das crianças e por isso, a relação entre educadores e professores, a compreensão do que 

se realiza na educação pré-escolar e no 1.º ciclo e também a análise e debate em comum das 

propostas curriculares para cada dos ciclos são facilitadoras da transição.  
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4. Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Composição 

 

O Departamento do 1.º Ciclo é constituído oito professores titulares de turma e cinco 

professores coadjuvantes. 

Função Nome do(a) 

professor(a) 

 

Professores titulares de turma 

  

  

Ana Wilma Campelo 

Clementina Silva 

Elisabete Rodrigues 

Eugénia Monteiro 

Olga Neiva 

Rui Maciel 

Sandra Costa 

Soraia Pereira 

Professora de Educação Especial  Sílvia Dias  

Professor de Educação Moral e Religiosa Católica Carlos Castro 

Professor de Expressão e Educação Musical  Pedro Cunha  

Professor Expressão e Educação Físico-Motora Pedro Fernandes 

Professora de Inglês  Frances Seftel 

Professora de Tecnologias de Informação e Comunicação Carla Peixoto 

 

Componentes do Currículo  

Desenho Curricular (Decreto-Lei n.º 91/2013de 10 de julho) 

 

 
a) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a 

educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e 

comunicação. 

b) Atividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 14.º e do n.º 1 do artigo 9.º. No caso de estas 

atividades serem oferecidas por entidade exterior à escola, o que carece sempre de 

contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação e Ciência para que 

a sua duração exceda 5 horas. 

Componentes do currículo Carga horária semanal 

                  Português ……………………………………………………… 

Matemática …………………………………………………… 

Estudo do Meio ……………………………………………….. 

Inglês …………………………………………… 3.º e 4.º anos 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras …………………….. 

Apoio ao Estudo (a) …………………………………………... 

Oferta Complementar (a) ……………………………………. 

Mínimo de 7,0 horas 

Mínimo de 7,0 horas 

Mínimo de 3,0 horas 

Mínimo de 2,0 horas 

Mínimo de 3,0 horas 

Mínimo de 1,5 horas 

1,0 hora 

                  Tempo a cumprir  ……………………………………………… 

                                                                                                  3.º e 4.º anos 

Entre 22,5 e 25 horas 

Entre 24,5 e 27 horas 

                  Atividades de Enriquecimento Curricular (b) ………………. 

                  Educação Moral e Religiosa (c) ………………………...…….. 

3,0 a 7,5 horas 

1,0 hora 
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c) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º. 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades experimentais e 

atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas, nomeadamente no ensino das ciências. 

 

Operacionalização no Colégio do Ave 
 

Tempo letivo: 28h 

 

Tempo pós letivo: 3h45min 

 

 

Notas:  
 

- A disciplina de Apoio ao Estudo concretiza-se de forma transversal ao trabalho 

desenvolvido no âmbito de outras disciplinas. 

 

- As disciplinas de Expressão e Educação Físico-Motora, Expressão e Educação 

Musical, bem como a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica – Formação 

Cristã (esta última de frequência facultativa) são lecionadas por professores especializados 

que trabalham em coadjuvância com os professores titulares de turma que asseguram uma 

presença ativa, em trabalho articulado, nos momentos definidos em horário. 

 

- A acrescentar a disciplina das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) – 

Informática, que surge como Oferta Complementar, mas que se concretiza também 

enquanto disciplina coadjuvada. 

- Do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, a disciplina de Inglês constitui-se como uma Atividade 

de Enriquecimento de frequência obrigatória, que o Colégio do Ave assume enquanto parte 

integrante do currículo.  

 

 

Português 9 horas semanais 

Professor titular de turma  

Matemática 9 horas semanais 

Estudo do Meio 3 horas semanais 

EED – Expressão e Educação Dramática 40 minutos semanais 

EEP – Expressão e Educação Plástica 45 minutos semanais 

EEM - Expressão e Educação Musical 1 hora semanal Professor Pedro Cunha 

EEFM - Expressão e Educação Físico-

Motora 
1 hora semanal Professor Pedro Fernandes 

FC – Formação Cristã - Educação Moral 

e Religiosa Católica 
1 bloco quinzenal de 1 hora Professor Carlos Saleiro 

ING –Inglês 

                                        3.º e 4.º anos 

1h30min semanais (2 x 45 min.) 

2h 
Professora Fran Seftel 

TIC –Tecnologias da Informação e da 

Comunicação – Informática 
1 hora semanal Professora Carla Peixoto 

Estudo 2 horas semanais Professores do 1.º Ciclo 

Andebol 45 minutos semanais Professor Pedro Fernandes 
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- As Atividades de Enriquecimento Curricular Estudo e Andebol são de frequência 

facultativa e decorrem após o tempo letivo, a partir das 16h45min. Estas atividades são 

desenvolvidas por professores do 1.º Ciclo e pelo professor de Expressão e Educação Físico-

Motora, respetivamente. 

 

Os princípios orientadores que sustentam as práticas pedagógicas do departamento 

do 1.º Ciclo traduzem-se no desenvolvimento de experiências de aprendizagem ativas 

(oportunidade de viver situações estimulantes e diversificadas de trabalho escolar que 

permitam a descoberta permanente de novos percursos e saberes), significativas (vivências 

que decorrem da história pessoal de cada aluno, considerando os seus interesses e 

necessidades reais), diversificadas (utilização de uma grande variedade de recursos e 

materiais didáticos, possibilitando uma pluralidade de abordagens dos conteúdos), 

integradas (decorrem das realidades anteriormente vivenciadas, fazendo com que as novas 

aprendizagens se integrem nos saberes já adquiridos) e socializadoras (exercício das trocas 

culturais, da circulação partilhada da informação e da criação de hábitos de entreajuda) que 

visam a formação integral de cidadãos saudáveis, críticos e ativos que atuem positivamente 

na sociedade em que se inserem. 

 

Saber em ação 

         Saber  

          transferir 

Saber  

combinar 

 

Saber agir 

  e reagir 

Saber 

mobilizar 

 

         

        Saber 

         partilhar 
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O Departamento do 1.º Ciclo desenvolve as suas práticas pedagógicas em 

conformidade com as orientações do Ministério da Educação e Ciência, nomeadamente o 

disposto na legislação em vigor, no documento oficial Organização Curricular e Programas 

Ensino Básico – Primeiro Ciclo e nas Metas Curriculares, que sustentam o desenvolvimento 

dos Projetos Curriculares Integrados de Turma na aquisição de conhecimentos e capacidades 

indispensáveis ao crescer no estar, no ser, no saber e no saber fazer. Nestes documentos 

constam as planificações anuais e bimensais delineadas no âmbito do contexto de trabalho 

de cada turma, cujo registo da sua operacionalização integra o Registo Diário das Atividades 

da Turma.  

 

Programas  

Os Programas constituem-se como documentos curriculares de referência para o desenvolvimento do 

ensino, apresentando, de forma detalhada, as finalidades de cada disciplina, os objetivos cognitivos a atingir, 

os conteúdos a adquirir e as capacidades gerais a desenvolver. 

Visando promover o sucesso educativo dos alunos, os Programas deverão ser utilizados 

conjuntamente com as Metas Curriculares homologadas, as quais enunciam, de forma organizada e 

sequencial, os objetivos de desempenho essenciais de cada disciplina. 

Nos casos em que não foi possível fazer coincidir os conteúdos dos documentos supramencionados, 

tornou-se necessário proceder a uma reformulação dos Programas que passaram a agregar as Metas 

Curriculares, complementando-as, com o intuito de constituir um documento único e coerente. 

Salienta-se que a aplicação dos Programas e das Metas Curriculares deve respeitar e valorizar a 

autonomia pedagógica dos professores, bem como a sua experiência profissional e o seu conhecimento 

científico sólido. 

  

Metas Curriculares 

A definição das Metas Curriculares organiza e facilita o ensino, pois fornece uma visão o mais 

objetiva possível daquilo que se pretende alcançar, permite que os professores se concentrem no que é 

essencial e ajuda a delinear as melhores estratégias de ensino. 

Desta forma, o desenvolvimento do ensino será orientado por Metas Curriculares nas quais são 

definidos, de forma consistente, os conhecimentos e as capacidades essenciais que os alunos devem adquirir, 

nos diferentes anos de escolaridade ou ciclos. As Metas constituem, assim, as referências fundamentais para a 

organização do ensino, conjuntamente com os Programas de cada disciplina, apresentando os conteúdos 

ordenados sequencialmente ou hierarquicamente, ao longo das várias etapas de escolaridade. 

A elaboração das Metas Curriculares fundamentou-se com base em estudos científicos e teve em 

conta as Metas que têm sido estabelecidas em países com bons níveis de desempenho escolar. Neste contexto, 

as Metas referem-se àquilo que pode ser considerado como a aprendizagem essencial a realizar pelos alunos 

em cada disciplina, por ano de escolaridade, ou, quando isso se justifique, por ciclo, realçando o que nos 
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Programas deve ser objeto de ensino, representando um documento normativo de progressiva utilização 

obrigatória, por parte dos professores. 

As Metas Curriculares são um meio privilegiado de apoio à planificação e à organização do ensino, 

constituindo-se, igualmente, como um referencial para a avaliação interna e externa, com especial relevância 

para as Provas Finais do Ensino Básico e para os Exames Nacionais do Ensino Secundário. 

Texto de enquadramento das Metas Curriculares 

http://www.dgidc.min-edu.pt/metascurriculares/?s=directorio&pid=1#metas 

 

Projetos transversais do 1.º Ciclo 

Conto Contigo! 

 Sendo o Português considerado transversal e transdisciplinar no processo de ensino-

aprendizagem, é através dele que os alunos se conhecem a si próprios e aprendem a 

conhecer a realidade em que vivem. A língua materna é entendida como elemento mediador 

que permite a nossa identificação, a comunicação com os outros e a descoberta e 

compreensão do mundo que nos rodeia.  

Neste sentido, desenvolve-se um conjunto de dinâmicas que promovem a leitura, não 

só como fonte de informação, mas também como uma fonte de prazer e como um meio que 

atravessa todas as outras dimensões.  

 Desta forma, é uma prioridade motivar para a leitura, utilizando diferentes 

estratégias.  

 

Práticas a desenvolver para que os alunos continuem a descobrir o prazer de ler: 

- Dinamização da Biblioteca do Colégio: os alunos vão à Biblioteca do Colégio de 15 em 15 

dias, requisitando livros para leram em casa; desenvolvimento e realização da Hora do 

Conto na Biblioteca do Colégio;   

- Partilha de livros e opiniões sobre livros conhecidos; 

- Realização da Hora do Conto;  

- Leitura e exploração de obras literárias, propostas pela Árvore Contadora de Histórias, que 

possibilita a articulação entre os diferentes anos/turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

- Realização e participação na Semana da Leitura; 

- Sugestão de um livro do mês, significativo às dinâmicas a desenvolver;  

- Centopeia da Leitura; 

- Realização de encontros com escritores;  

- Partilha de livros trabalhados no seio da turma com outras turmas; 

- Construção de textos literários e respetivas ilustrações; 

http://www.dgidc.min-edu.pt/metascurriculares/data/metascurriculares/E_Basico/texto_enquadramento_metas.pdf
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- Finalização de histórias; 

- Consulta de enciclopédias, de jornais, de revistas, de dicionários, de textos informativos 

para aprofundar o conhecimento sobre um tema; 

- (…) 

 Ao longo de cada ano letivo, são exploradas obras sugeridas pelo documento Metas 

Curriculares de Português, pelo Plano Nacional de Leitura e outras que se revelem 

interessantes, pertinentes e ricas no contexto específico de cada turma, como motivação para 

a abordagem e exploração, sempre que pertinente, de novos conteúdos e sistematização de 

outros.  

 Pretende-se, desta forma, fomentar hábitos de leitura, encarando-a como estudo, 

como fonte de informação e prazer, desenvolvendo-se, assim, capacidades nos domínios 

específicos da leitura e da escrita.  

 

Farol da Matemática  

Em articulação com as atividades dinamizadas no âmbito do subprojecto Conto 

Contigo, desenvolve-se a atividade Farol da Matemática. 

Esta atividade dinamiza momentos que apelam à motivação e à participação efetiva 

dos alunos nos desafios e jogos propostos, incentivando o gosto e o interesse pela disciplina 

da matemática. Assim, implementam-se e realizam-se jogos ou outras experiências de 

aprendizagem que tornem a matemática mais motivadora, interessante e significativa, que 

chamem a atenção para a sua utilidade no dia a dia e revelem, mesmo que implicitamente, a 

sua importância na implementação de estratégias e no exercício do raciocínio matemático, 

permitindo a (re) construção da aprendizagem. 

A dinamização desta atividade pressupõe a criação de momentos lúdico-didáticos 

para os alunos e, em consonância com os desafios e os jogos, o desenvolvimento de 

conhecimentos essenciais para o crescimento do aluno ao nível cognitivo, afetivo e social. O 

trabalho em grupo é privilegiado, como forma de reforçar a entreajuda e a cooperação, 

envolvendo todos os anos de escolaridade do 1.º Ciclo. É importante salientar que a 

capacidade de raciocínio, a comunicação, o cálculo mental e a resolução de problemas estão 

sempre na base de todas as atividades desenvolvidas e a desenvolver. 

Para o desenvolvimento do Farol da Matemática, constroem-se materiais didáticos, 

cria-se um ambiente e um espaço adequados para a dinamização de desafios, jogos e 

situações problemáticas, motivando os alunos na participação das atividades. 
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 São explorados diferentes desafios e jogos, como o Semáforo, Jogo dos Gatos e Cães 

e Rastros e realizados vários torneios entre os alunos interessados. Os jogos propostos no 

Farol da Matemática surgem no âmbito do Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos 

apoiado pela Associação Ludus, da Associação dos Professores de Matemática (APM) e da 

Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). 

 

Voar è descoberta através da experiência com o Lamparina  

A relevância do trabalho experimental na educação em ciências tem sido amplamente 

reconhecida por investigadores, professores e outros profissionais ligados à educação. 

 De acordo com investigadores ligados à área da educação, uma boa aprendizagem 

exige a participação ativa do aluno, de modo a construir e reconstruir o seu próprio 

conhecimento (Almeida, 1998). 

 Nos últimos tempos tem-se vindo a defender que o professor deve assumir um papel 

de dinamizador e de facilitador da aprendizagem do aluno, ao contrário do que sucedia na 

pedagogia passiva tradicional em que o professor era considerado como um mero veículo 

transmissor de conhecimentos e que raramente ilustrava os conceitos teóricos com 

atividades práticas. 

 No estudo das ciências naturais alguns conceitos podem tornar-se de difícil 

compreensão se forem apresentados apenas teoricamente. A experimentação na sala de aula 

é uma componente importante do ensino das ciências, tornando-se muito interessante pela 

diversidade de assuntos que abrange, ao mesmo tempo desperta maior curiosidade nas 

crianças ao permitir que elas descubram e questionem sobre aquilo que estão a observar. 

  

 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, a curiosidade das crianças 

pelos fenómenos naturais deve ser estimulada no 1.º Ciclo, sendo os alunos encorajados a 

levantar questões e a procurar respostas através de experiências e de pesquisas simples. 

 Desta forma, o trabalho experimental concebido como uma atividade de investigação 

adequada aos diversos contextos de ensino-aprendizagem contribui para a criação de 

situações de aprendizagem significativas, adaptáveis aos diversos níveis etários, 

promovendo um alargamento do conhecimento científico por parte dos alunos. 

 Contudo, para os conhecimentos científicos serem compreendidos pelos alunos em 

estreita relação com a realidade que os rodeia, considera-se de extrema importância no 1.º 

Ciclo, realizar atividade experimental e ter oportunidade de usar diferentes instrumentos de 
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observação e medida, começando com experiências simples a partir de curiosidades ou de 

questões que preocupem os alunos. Deve haver lugar a formulação de hipóteses e previsão 

de resultados, observação e explicação. 

 Desta forma, pretende-se levar os alunos a pensar livremente de forma crítica e 

criativa, relacionando evidências e explicações, confrontando diferentes perspetivas de 

interpretação científica. Para isso, sugere-se que os estudos realizados no âmbito da 

disciplina de estudo do meio devam ter por base a observação direta, utilizando todos os 

sentidos, a recolha de amostras, bem como a experimentação. É importante que, desde o 

início, os alunos sejam incentivados a fazer registos das suas observações, para que lhes seja 

incutido um método de trabalho e de observação. Sempre que possível, deve haver 

planeamento de investigação, deve-se proporcionar situações de aprendizagem centradas na 

resolução de problemas, com interpretação de dados, formulação de problemas e hipóteses, 

previsão e avaliação de resultados. Neste sentido, o subprojeto Voar è descoberta através 

da experiência com o Lamparina, desenvolve-se a partir de uma articulação com os 

professores de Ciências da Natureza e Ciências Físico-Químicas, do Colégio do Ave, que, 

em laboratório, semanalmente, recebem um grupo de alunos do 1.º Ciclo, para a realização 

de uma atividade experimental que vá de encontro às suas necessidades e interesses, pois o 

conhecimento científico não se adquire simplesmente pela vivência de situações quotidianas. 

Há a necessidade de uma intervenção planeada do professor, a quem cabe a responsabilidade 

de sistematizar o conhecimento. 

 

Voz à Cultura! 

 

O subprojecto Voz à Cultura! surge da necessidade da escola, enquanto instituição 

educativa e social, estar integrada na sociedade, existindo, por isso, a preocupação de 

desenvolver uma boa relação entre o espaço educativo e o meio, promovendo a abertura da 

escola à comunidade. Assim, e dando especial importância às ações explorar, investigar, 

dialogar, conhecer e refletir, pretende-se incrementar as relações com o meio social e 

cultural envolvente, utilizando metodologias de investigação e intervenção na realidade, 

assim como o envolvimento de recursos humanos e materiais provenientes do meio físico e 

social.  

 Com a dinamização deste subprojeto pretende-se proporcionar um conjunto de 

experiências ativas, significativas, articuladas, integradas e enriquecedoras, permitindo a (re) 

construção da aprendizagem. A aprendizagem surge, assim, entendida como um processo 
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social mediante o qual os alunos constroem significados, baseando-se na interação entre a 

informação já adquirida e as novas aprendizagens. O conhecimento será pessoal, construído 

e atribuído pelos alunos, de acordo com as suas experiências.  

 A concretização da implementação do Voz à Cultura! assenta na abertura da escola à 

comunidade, através do contacto pertinente com diferentes agentes sociais, instituições e/ou 

outros parceiros educativos. O meio local é o objeto privilegiado de uma primeira 

aprendizagem metódica e sistemática, uma vez que, nestas idades, o pensamento está 

voltado para a aprendizagem concreta. Assim, objetiva-se promover atividades que 

proporcionem a visita de diferentes espaços, locais, instituições e monumentos (sair da 

escola) e por outro lado, atividades que permitam o contacto direto com outros 

intervenientes sociais na escola – Escritores, Bombeiros, Enfermeiros, Médicos… (receber 

na escola). Tendo por base estes objetivos, que sustentam a concretização deste subprojeto, 

o seu desenvolvimento será delineado ao longo do ano letivo, de acordo com as 

necessidades, os interesses e motivações dos alunos. 

 Ao longo do ano letivo, são muitas as oportunidades de abertura ao meio, quer 

através das visitas que recebemos no colégio – Feira do Livro com a visita de escritores, 

ações de sensibilização para uma alimentação saudável, com a presença de nutricionistas – 

Dia da Alimentação, Nicolinas, Dia do Pai no colégio, Dia da Mãe no colégio -, quer 

através dos contatos ou projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições ou 

parceiros sociais que dotam de maior significatividade e pertinência as práticas 

desenvolvidas em contexto da sala de aula.  

A encerrar o ano letivo, realiza-se a Festa de Final de Ano que procura envolver 

toda a comunidade educativa num tema pertinente e significativo a todos e ao meio onde nos 

encontramos. Mais uma vez, procura-se a abertura da escola ao meio, quer através dos 

parceiros sociais que estiveram envolvidos na preparação da atividade, quer através da 

partilha e vivência deste momento com toda a comunidade educativa. 

 Todas estas atividades e estratégias dinamizadas ao longo do ano letivo, têm o seu 

sentido e significado concretizado e contextualizado na especificidade de todos os alunos da 

turma e de cada um em particular, procurando sempre promover o melhor desenvolvimento 

do seu processo de ensino-aprendizagem, tendo como principal objetivo Motivar para 

Aprender. 
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Express’arte   

 

Do Voz à Cultura emergiu o subprojeto Express’arte, que tem como objetivo 

desenvolver nos alunos a competência para criar, interpretar e refletir sobre a arte, sabendo 

contextualizá-la como produção social e histórica. Estas competências são fundamentais, 

não apenas para o plano expressivo, mas também para a construção do conhecimento dos 

alunos. A criança necessita aprender a fazer e a conhecer a arte, a reconhecer o papel da 

expressão artística na sociedade e o que ela significa na vida das pessoas e da comunidade. 

A escola também precisa abrir espaço para a arte envolvida com as práticas sociais, além de 

ressaltar a diversidade e as conexões culturais que podem vir dela. Os alunos devem viver 

arte na escola de maneira intensa, dentro de uma produção repleta de informações, cultivada 

pelo docente e com espaço para a manifestação espontânea das crianças.  

Esta metodologia de trabalho em projeto: 

- favorece a aprendizagem significativa, uma vez que estimula a motivação 

intrínseca, a reestruturação e coordenação ativa dos esquemas de conhecimentos, a aquisição 

de estratégias cognitivas e metacognitivas e a funcionalidade prática das aquisições; 

- favorece a formação pessoal e social, facilitando a promoção do desenvolvimento 

psicológico, tanto cognitivo como afetivo ou motor, a capacitação para a resolução de 

problemas da vida, ou situações que os alunos pretendam explorar/investigar, através do 

desenvolvimento e aquisição de competências específicas, assim como a educação para os 

valores através do desenvolvimento do raciocínio moral ou a clarificação e exploração de 

valores; 

- cria condições para o desenvolvimento da autonomia e da participação na tomada 

de decisões, tanto na organização do processo de aprendizagem, como no estabelecimento 

de normas e regras de comportamento; 

- favorece o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa, através das 

propostas de atividades e da necessidade de investigar e resolver problemas e questões que 

funcionam como temas, tópicos ou núcleos, em torno dos quais se organizam as sequências 

de aprendizagem; 

- estimula a aprendizagem colaborativa e a interajuda, sendo o trabalho cooperativo 

um eixo condutor da abordagem e desenvolvimento do trabalho de projeto; 

- permite a relação entre as aprendizagens escolares e as extraescolares, uma vez que 

as metodologias utilizadas valorizam as experiências e os interesses dos alunos em torno de 

tópicos, temas, problemas e situações próximos das suas vivências significativas; 
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- favorece a aquisição de uma atitude crítica e reflexiva perante a realidade, através 

de processos de análise, reflexão e avaliação, intrínsecos ao desenvolvimento do projeto. 

 

No decorrer do ano letivo será desenvolvida esta metodologia, da qual resultarão, 

certamente, trabalhos e aprendizagens que todos terão o gosto de partilhar e comunicar. 

 

AVALIAÇÃO 

 No contexto do 1.º Ciclo, segundo o disposto no documento Organização Curricular 

e Programas Ensino Básico -1.º Ciclo, p. 25 “… a avaliação a realizar ao longo de cada ano 

de escolaridade, não deverá traduzir-se em juízos prematuros e definitivos que discriminem 

desde logo o aluno, impedindo-os de alcançar sucesso imediato e, porventura, no seu futuro 

escolar. Deve sim, centrar-se na evolução dos percursos escolares através da tomada de 

consciência partilhada entre o professor e o aluno, das múltiplas competências, 

potencialidades e motivações manifestadas e desenvolvidas, diariamente, nas diferentes 

áreas que o currículo integra.” 

 Assim, e de acordo com uma filosofia construtiva, que está subjacente ao 

desenvolvimento de cada PCIT, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, é e será 

sempre encarada como elemento que faz parte deste mesmo processo, permitindo a recolha 

de informação, para compreender e realizar juízos de valor, necessários à orientação e à 

tomada de decisões. 

 Assim, a avaliação terá um carácter contínuo e processual, iniciando-se, 

desenvolvendo-se e fechando-se em ciclos continuados de avaliação inicial ou diagnóstica, 

avaliação formativa ou iluminativa e avaliação final ou sumativa.  

 

Avaliação inicial: com o objetivo de detetar e diagnosticar os esquemas de conhecimento e 

de ação, as aptidões prévias dos alunos, necessários para o novo processo a iniciar, de forma 

a poder adequar este processo às suas possibilidades, para que este se torne significativo. 

 

Avaliação formativa: com o objetivo de regular, orientar e autocorrigir, proporcionando 

continuadamente ao aluno informação sobre o seu processo, para adequar ou modificar se 

necessário. Por isso, tem um caráter e manifesta-se eminentemente qualitativa. 

 - Observação sistemática (registos realizados pela professora e pelos alunos; 

dossiers pessoais; interação; feedback…) 
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 - Observação e interação com os alunos em diferentes situações (trabalho 

individual, pequeno grupo, pares, trabalho de projeto, comunicação…) 

  - Análise dos trabalhos dos alunos (trabalhos realizados no caderno, nos 

manuais, no quadro, em placares, ou em outros suportes, jornais, pesquisas, cartazes…) 

 - Provas (orais, escritas, práticas, individuais, coletivas, pequeno grupo, testes 

objetivos…) 

 - Entrevista, conversa e interação com o aluno em diferentes situações e 

contextos de trabalho, jogo… 

 - Os debates, assembleias, jogos, pesquisas, visitas de estudo, serão também 

muito importantes, uma vez que se tornam aptas para a observação e avaliação das atitudes, 

regras, tanto individuais como sociais. 

 - Análise em conjunto com o aluno, estimulando a sua participação no 

processo de aprendizagem e de avaliação, os progressos e as dificuldades encontradas no 

trabalho. Permitindo assim, o desenvolvimento e aquisição de estratégias metacognitivas e 

de autoavaliação, que levam à responsabilização pela aprendizagem. 

(…) 

 

Avaliação sumativa: esta pretende reunir informações recolhidas ao longo de um 

determinado processo (unidade didática, período, ano, ciclo), comparando o grau de 

consecução atingido no final desse processo com os objetivos terminais propostos, 

elaborando uma apreciação global para a tomada de decisões. Tem como objetivo, servir de 

balanço e ponto de chegada e, ao mesmo tempo, como ponto de partida para orientação do 

processo seguinte, podendo vir a coincidir com a avaliação diagnóstica.  

 No decorrer do ano letivo, sempre que se torne pertinente e, de acordo com o que 

aqui se considera a avaliação sumativa, serão realizados momentos em que ela ocorra. Esses 

momentos serão: 

 - se significativo e necessário ao processo de ensino aprendizagem, realizadas 

mensalmente; 

 -no final de cada período escolar; 

 Estas avaliações e os seus resultados serão incluídos no Processo Individual do 

Aluno.  

 Os resultados serão indicados sob índice qualitativo: 

 Muito Bom – (90% a 100%) 

 Bom – (80% a 89%) 
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 Satisfaz Mais – (60% a 79%) 

 Satisfaz – (50% a 59%) 

 Não Satisfaz – (0% a 49%) 

 

 Embora, para as provas de avaliação das disciplinas de estudo do meio, português e 

matemática, sejam sempre realizadas cotações, estas não são comunicadas aos alunos e aos 

pais, ficando num dossier ao cuidado, exclusivo, do professor titular de turma.  

 

 Como forma de continuar a privilegiar a comunicação Escola ↔ Família, os alunos 

terão sempre a possibilidade de partilhar com os Pais, as suas realizações e desempenhos nas 

fichas de avaliação, levando-as para casa. Os Pais têm assim mais uma oportunidade de 

melhor os acompanhar no processo de ensino aprendizagem. 

  

 

 No final de cada Período Letivo, realiza-se um Registo de Avaliação onde o 

professor titular de turma e os professores coadjuvantes das disciplinas: 

 Educação e Expressão Físico-Motora 

 Expressão e Educação Musical 

 Inglês 

 Educação Moral e Religiosa Católica  

 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - Informática 

fazem uma avaliação descritiva sobre o desempenho e situação de cada aluno. Desse Registo 

de Avaliação será entregue uma cópia aos Encarregados de Educação, que assinam o 

original, numa reunião a realizar para esse efeito. Os originais, depois de devidamente 

assinados serão incluídos do Processo Individual do Aluno, em conformidade com o 

Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de julho e o Despacho Normativo n.º 24-A /2012. 

 De acordo também com esses documentos, estabeleceram-se os Critérios Gerais de 

Avaliação para o Colégio do Ave, que constam do ponto 15 deste PCE. 
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4.7. Educação e Expressão Físico-Motora 

 

OBJETIVOS TRANSVERSAIS DECORRENTES DO CURRÍCULO NACIONAL DO 

ENSINO BÁSICO – CONVERGÊNCIA DA E. FÍSICA 

 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade 

e para abordar situações e problemas do quotidiano – relacionado com as competências 

científicas e culturais da área da Educação Física que permitirão uma maior compreensão de 

todo o fenómeno desportivo.  

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar – desenvolvem-se na Educação Física, pela utilização de 

terminologia específica da cultura física e de cada uma das matérias de ensino e pela 

utilização de comunicação gestual específica das modalidades desportivas, como são, por 

exemplo, as ações técnicas de arbitragem, a comunicação dentro da equipa nos Jogos 

Desportivos Coletivos e também as habilidades de expressão e de comunicação nas 

atividades rítmicas expressivas.  

 Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio – utilizar termos próprios da língua portuguesa para 

denominar as diferentes modalidades, os seus sistemas de pontuação, os seus gestos técnicos 

específicos, as ações táticas, os diferentes tipos de objetos e materiais, etc.   

 Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objetivos visados – a valorização da individualidade, de formas de trabalho próprias, de dar 

um cunho pessoal, de assumir um estilo próprio na execução das diferentes tarefas, são 

também características da Educação Física. Apesar da diversidade dos contextos de 

aprendizagem, as situações e os métodos de trabalho utilizados evidenciam sempre o aluno 

como protagonista do processo ensino – aprendizagem, apelando a uma participação ativa e 

personalizada em todas as situações de aula.  

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável – através de trabalhos teóricos sobre as mais diversas áreas da atividade física, 

através de informação transmitida pelos mais diversos órgãos de informação, através de 

conhecimentos sobre os diversos fenómenos desportivos, através de conhecimentos de 

cultura geral desportiva, etc.  

 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e às tomadas de decisões – 

as competências associadas à resolução de problemas são amplamente solicitadas na 
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Educação Física. A construção do pensamento estratégico, que permite ao aluno escolher a 

ação mais favorável ao êxito pessoal e do grupo nos Jogos Desportivos Coletivos ou na 

acumulação de vantagem nos desportos de raqueta ou na pertinência das opções tomadas em 

percursos de orientação, é exemplo único da Educação Física. Este processo, a par da 

especificidade das matérias da Educação Física e do desejável clima de desafio e descoberta, 

enquadra um singular contributo desta área para o desenvolvimento das competências 

relacionadas com o tratamento da informação, a tomada de decisões e a resolução de 

problemas.  

 Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa – Na Educação Física 

o cumprimento de regras assume grande importância em cenários diversos mas 

complementares. A autonomia e responsabilidade individual dos alunos na realização e 

regulação da sua própria atividade tornam assim imprescindíveis. Este cumprimento de 

regras assenta na promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigências de 

responsabilidades efetivas aos alunos, nos problemas organizativos e de tratamento das 

matérias que podem ser assumidos e resolvidos por eles. A promoção da iniciativa dos 

alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu desempenho e dos efeitos positivos 

das atividades, traduz a valorização da criatividade. 

 Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns – é uma competência intrínseca 

desta área disciplinar. Em todas as matérias da Educação Física coexistem atividades de 

demonstração de competências individuais e em grupo. O relacionamento interpessoal e de 

grupo assume importância vital nesta área, em que grande parte das realizações dos alunos 

são coletivas.  

 Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 

interpessoal promotora de saúde e qualidade de vida – é indiscutível que todos os 

aspetos anteriormente citados recebem contributos da Educação Física, talvez como em 

nenhuma outra área. Todos eles vêm explicitados nos Programas de Educação Física como 

uma referência fundamental e transversal da área, traduzida, não só, na interpretação 

conceptual ou cognitiva destes assuntos, mas também na sua interpretação prática e 

sistemática na atividade física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas básicas 
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Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e 

psicológicas, que lhe permitam compreender os diversos fatores de aptidão física. 

 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos 

companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

 - relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários; 

 - aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como 

as opções dos outros e as dificuldades reveladas por eles; 

 - cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma. 

 

 Analisar e interpretar a realização de atividades físicas selecionadas, utilizando os 

conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

 

 Praticar atividades lúdicas tradicionais populares de acordo com os padrões culturais 

característicos da região e cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos 

jogos elementares, utilizando com oportunidade as ações técnico – táticas características.  

 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 

Coletivos, desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações 

de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 

 

Compor e realizar, da ginástica, as destrezas elementares de solo, aparelhos e 

minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção 

técnica e expressão, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 Realizar, do atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e 

cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.  

 

 Realizar, da luta, as ações de oposição direta solicitadas, utilizando as técnicas 

fundamentais de controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor), aplicando 

as regras e os princípios éticos.  
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 Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu 

deslocamento com intencionalidade e oportunidade na realização de sequências rítmicas, 

percursos ou jogos.   

 

 Utilizar as habilidades apropriadas, em percursos de natureza, de acordo com as 

características do terreno e obstáculos, orientando-se pela interpretação dos sinais da carta e 

do percurso, apoiando os colegas e respeitando as regras de segurança e de preservação da 

qualidade do ambiente.  

 

 

4.8. Tecnologias de Informação e Comunicação 

Metas de Aprendizagem 

Domínio: Informação 

Meta Final 1 - O aluno utiliza recursos digitais on-line e off-line para pesquisar, selecionar e 

tratar a informação, de acordo com os objetivos definidos e as orientações fornecidas pelo 

professor. 

Domínio: Comunicação 

Meta Final 2 - O aluno comunica e interage com outras pessoas, usando, com o apoio do 

professor, ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de 

conduta subjacentes. 

Domínio: Produção 

Meta Final 3 - O aluno desenvolve, com o apoio e orientação do professor, trabalhos 

escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para representar conhecimentos, 

ideias e sentimentos. 

Domínio: Segurança 

Meta Final 4 - O aluno adota comportamentos elementares de segurança na utilização das 

ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor. 
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4.9. Educação Moral e Religiosa Católica 

O Colégio do Ave: 

- Proporciona, semanalmente, um espaço/tempo onde se realizam atividades no âmbito 

da Educação Moral e Religiosa Católica (E.M.R.C), ao qual foi chamado “Formação 

Cristã”. 

Oferece, a cada Encarregado de Educação, a possibilidade de escolha para a frequência 

do seu educando nas atividades realizadas no âmbito da “Formação Cristã”. 

 A pessoa humana é um complexo de vertentes, que se entrecruzam. Educar é 

alimentar e orientar o harmonioso desenvolvimento de todas essas vertentes: física, psíquica, 

estética, social, moral e espiritual. 

 A Educação Moral e Religiosa (Católica) não se orienta para animar a Fé. O objetivo 

da E.M.R.C. é estabelecer as condições que permitam a cada pessoa situar-se, livremente, e 

com conhecimento de causa, em relação à questão de Deus e de Jesus Cristo.  

 A E.M.R.C é, assim, o lugar da procura religiosa existencial, inerente ao crescimento 

humano, em ordem ao desenvolvimento harmonioso e integral da pessoa. 

 É uma condição essencial de existência com sentido. 

 A E.M.R.C. ajuda as pessoas, sobretudo jovens, na fase crucial da sua caminhada, a 

encontrar uma resposta para interrogações fundamentais que lhes surgem: qual o sentido da 

vida, quais os verdadeiros valores, como construir uma sólida regra de conduta autónoma... 

Formação Cristã no 1.º Ciclo 

Metas de Aprendizagem 

De acordo com os fundamentos pedagógicos e tecnológicos da E.M.R.C., e 

considerando as características próprias dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, a 

Educação Moral e Religiosa Católica escolar terá, para os alunos crentes, algumas 

dimensões próprias da catequese paroquial, para outros terá uma dimensão de despertar para 

o facto religioso e para a fé cristã. Em qualquer caso, sempre na preocupação de promover a 

liberdade religiosa, ela terá para todos uma função de informação e diálogo sobre os 

diversos aspetos da fé cristã, bem como da sua influência na vida pessoal e social. 

 Despertar para o que nos torna parecidos com Deus: o amor, a gratidão, a verdade e o 

perdão. 
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 Despertar para os valores da liberdade, responsabilidade, justiça, solidariedade e 

espírito crítico. 

 Proporcionar conhecimentos no domínio da fé, da moral, dos direitos e dos deveres 

dos cristãos.  

 Desenvolver as capacidades intelectuais e religiosas do aluno, de forma, integrada e 

harmoniosa. 

 Despertar para os valores humanos e cristãos da alegria, da escuta e da fraternidade. 

 Construir, de modo pessoal, um quadro de valores de humanismo cristão, que 

informe a relação pessoal, familiar, de grupo, social… 

 Sistematizar as aprendizagens globais da Mensagem Cristã de forma progressiva, 

como um foco de luz sobre a vida. 

 Proporcionar aos alunos a integração consciente e responsável nos diversos grupos, 

de acordo coma sua evolução psico-religiosa, moral e social. 

 

5. Plano Curricular do 2º Ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2015-16 

2.º Ciclo 
 

Disciplinas 

 

5º ano 

 (tempos de 60min) 
6º ano  

(tempos 60min) 

Português 5 5 

Inglês 3 3 

História e Geog. Portugal 2 2 

Matemática 5 5 

Ciências Naturais  2 2 

Ed. Visual 2 2 

Ed. Tecnológica 1 1 

Ed. Musical 1 1 

Ed. Física 2 2 

Ed. Moral e Religiosa 1 1 

Oferta Complementar – 

Formação Cívica 
1 1 

Apoio ao estudo  200’ 200´ 

Blocos  25h – 1.500´ 25h – 1.500´ 

 

 

 

 

 



  Projeto Curricular de Escola 

 

 

 42 

 

6. Plano Curricular do 3.º Ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2015-16 

3.º Ciclo 
 

Disciplinas 

 

7º ano 

 (tempos 60min) 
8º ano  

(tempos 60min) 
9º ano  

(tempos 60min) 

Português 4 4 4 

Inglês 2 2 3 

Espanhol 2 2 2 

Francês ----- ------ 2 (9ºB) 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Matemática 4 4 4 

Ciências Naturais  2 2 2 

Físico-Química 2 2 3 

Ed. Visual 2 2 2 

TIC * - 1 ----- 

Of. Escola -Música* ------ 1 ----- 

Ed. Física 2 2 2 

Ed. Moral e Religiosa 1 1 1 

Oferta Complementar  

Formação Cívica 
1 1 1 

Blocos  27h – 1.620´ 28h – 1.680’ 27h – 1.620’ 
 

7. Estrutura curricular  

7.1. Disciplinas  

As metas e os conteúdos programáticos dizem respeito a cada uma das disciplinas. São 

definidos pelos docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo e pelos grupos disciplinares no início 

do ano letivo — e submetidos à aprovação do conselho pedagógico —, com base nas 

orientações emanadas do Ministério da Educação e dos programas para cada área curricular 

disciplinar, procurando a sua adequação ao contexto educativo. 

 

7.2. Metas de Aprendizagem 

Considera-se da maior importância para a qualidade do ensino e da aprendizagem 

que os professores e educadores de cada nível e/ou ciclo analisem as metas que antecedem e 

as que dão continuidade à aprendizagem dos alunos num dado momento, tendo em conta, 

respectivamente, os ciclos ou níveis anteriores e seguintes àquele em que trabalham. A 

operacionalização das Metas de Aprendizagem permite e incentiva a consideração dessa 

indispensável visão vertical da progressão da aprendizagem dos alunos ao longo do 
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currículo. Neste contexto, as metas a seguir apresentadas serão uma referência da 

aprendizagem essencial a realizar pelos alunos em cada disciplina, por ano de escolaridade, 

sendo um documento normativo de utilização obrigatória a partir do ano letivo 2013/2014.  

Os documentos elaborados representam um meio privilegiado de apoio à 

planificação e organização do ensino, constituindo uma ajuda na escolha das estratégias e 

metodologias a seguir pelo professor. 

 Devem ser uma referência para os encarregados de educação no acompanhamento 

do processo de aprendizagem dos seus educandos. Serão referencial para a avaliação interna 

e externa, com especial relevância para o GAVE. 

 

8. Departamento Curricular de Línguas 

8.1Português (2ºCEB) 

A Língua materna é um importante fator de identidade nacional e cultural.  

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 do português é decisivo no 

desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no 

sucesso escolar e profissional e no exercício pleno da cidadania. 

5º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Oralidade 

Interpretar discursos orais breves. 

1. Indicar a intenção do locutor. 

2. Referir o tema. 

3. Explicitar o assunto. 

4. Distinguir o essencial do acessório. 

5. Distinguir facto de opinião. 

6. Fazer deduções. 

7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 

8. Reformular enunciados ouvidos com recurso ao reconto ou à paráfrase. 
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Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 

1. Preencher grelhas de registo. 

2. Tomar notas. 

3. Pedir informações ou explicações complementares. 

Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência. 

1. Usar oportunamente a palavra, de modo audível, com boa dicção e olhando para o 

interlocutor. 

2. Informar, explicar. 

3. Planificar um discurso oral definindo alguns tópicos de suporte a essa comunicação. 

4. Fazer uma apresentação oral (máximo de 3 minutos) sobre um tema, com recurso 

eventual a tecnologias de informação. 

5. Fazer perguntas sobre a apresentação de um trabalho de colegas. 

6. Respeitar princípios reguladores da interação discursiva, na produção de enunciados de 

resposta e na colocação de perguntas. 

7. Usar um vocabulário adequado ao assunto. 

8. Controlar as estruturas gramaticais correntes: concordâncias, adequação de tempos 

verbais e expressões adverbiais de tempo. 

Apresentar argumentos. 

1. Construir uma argumentação simples (por exemplo, em 2 a 3 minutos, breve exposição de 

razões para uma opinião ou atitude). 

2. Enunciar argumentos em defesa de duas opiniões contrárias (dois argumentos para cada 

posição) sobre um mesmo tema, proposto pelo professor. 

Domínio: Leitura e Escrita 

Ler em voz alta palavras e textos. 

1. Ler corretamente, por minuto, um mínimo de 110 palavras, de uma lista de palavras de 

um texto, apresentadas quase aleatoriamente. 2. Ler um texto com articulação e entoação 

corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 140 palavras por minuto. 

Ler textos diversos. 
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1. Ler textos narrativos, descritivos, retratos, cartas, textos de enciclopédias e de 

dicionários, notícias, entrevistas, roteiros, sumários e texto publicitário. 

Compreender o sentido dos textos. 

1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 

2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para 

concretização de tarefas. 

3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 

Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 

1. Identificar pela estrutura interna o sentido de palavras, expressões ou fraseologias 

desconhecidas, incluindo provérbios. 

2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 

3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre 

acontecimentos e entre sentimentos. 

Organizar a informação contida no texto. 

1. Parafrasear períodos de textos lidos. 

2. Indicar os aspetos nucleares do texto, respeitando a articulação dos factos ou das ideias, 

assim como o sentido do texto. 

3. Indicar a intenção do autor, justificando a partir de elementos do texto. 

Avaliar criticamente textos. 

1. Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou de outras 

informações que possam ser objeto de juízos de valor. 

2. Exprimir uma breve opinião crítica a respeito de um texto e compará-lo com outros já 

lidos ou conhecidos. 

Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

1. Desenvolver e aperfeiçoar uma caligrafia legível. 

2. Escrever sem erros de ortografia. 

3. Explicitar e aplicar as regras de ortografia e acentuação. 
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Planificar a escrita de textos. 

1. Registar ideias relacionadas com o tema, hierarquizá-las e articulá-las devidamente. 

Redigir corretamente. 

1. Respeitar as regras de ortografia e de acentuação. 

2. Aplicar regras de uso de sinais de pontuação para representar tipos de frase e 

movimentos sintáticos básicos (enumeração, delimitação do vocativo, encaixe, separação de 

orações). 

3. Utilizar e marcar adequadamente parágrafos. 

4. Controlar as estruturas gramaticais correntes: concordâncias, adequação de tempos 

verbais e expressões adverbiais de tempo. 

5. Construir dispositivos de encadeamento (crono)lógico, de retoma e de substituição que 

assegurem a coesão e a continuidade de sentido: 

a) repetições; 

b) substituições por pronomes pessoais; 

c) substituições por sinónimos e expressões equivalentes; 

d) referência por possessivos; 

e) uso de conectores adequados. 

6. Utilizar vocabulário específico do assunto que está a ser tratado. 

7. Cuidar da apresentação final do texto. 

Escrever textos narrativos. 

1. Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, 

como, porquê e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário (tempo 

e lugar) e das personagens; acontecimento desencadeador da ação; ação; conclusão; 

emoções ou sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa. 

Escrever textos informativos. 

1. Escrever pequenos textos informativos com uma introdução ao tópico; o desenvolvimento 

deste, com a informação agrupada em parágrafos; e uma conclusão. 

Escrever textos descritivos. 
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1. Escrever descrições de pessoas, objetos ou paisagens, referindo características essenciais 

e encadeando logicamente os elementos selecionados. 

Escrever textos de opinião. 

1. Escrever um texto de opinião com a tomada de uma posição e apresentando, pelo menos, 

duas razões que a justifiquem e uma conclusão coerente. 

Escrever textos diversos. 

1. Escrever convites e cartas. 

2. Escrever o guião de uma entrevista. 

Rever textos escritos. 

1. Verificar se o texto respeita o tema proposto. 

2. Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

3. Verificar se os textos escritos contêm as ideias previstas na planificação. 

4. Verificar se os textos escritos incluem as partes necessárias e se estas estão devidamente 

ordenadas. 

5. Verificar se há repetições que possam ser evitadas. 

6. Corrigir o que se revelar necessário, suprimindo ou mudando de sítio o que estiver 

incorreto. 

7. Verificar a correção linguística. 

Domínio: Educação Literária  

Ler e interpretar textos literários.  

1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e 

adaptações de clássicos. 

2. Identificar marcas formais do texto poético: estrofe (terceto, quadra, quintilha) e verso 

(rimado e livre). 

3. Distinguir sílaba métrica de sílaba gramatical e segmentar versos por sílaba métrica, 

reconhecendo o contributo desta para a construção do ritmo do verso. 

4. Identificar temas dominantes do texto poético. 
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5. Reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo: personagens 

(principal e secundárias); narrador; contexto temporal e espacial, ação (situação inicial, 

desenvolvimento da ação – peripécias, problemas e sua resolução). 

6. Compreender relações entre personagens e entre acontecimentos. 

7. Fazer inferências. 

8. Aperceber-se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem 

figurada; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação, comparação) e 

justificar a sua utilização. 

9. Distinguir, a partir de critérios dados, os seguintes géneros: fábula e lenda. 

10. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 

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

representados nos textos literários. 

1. Identificar relações, formais ou de sentido, entre vários textos, estabelecendo 

semelhanças ou contrastes. 

Ler e escrever para fruição estética.  

1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e 

adaptações de clássicos. 

2. Ler, memorizar e recitar poemas, com ritmo e entoação adequados. 

3. Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista provocados pela leitura do texto literário. 

4. Selecionar e fazer a leitura autónoma de obras, por iniciativa própria. 

5. Reescrever um texto, mudando de pessoa (narração de 1.ª para 3.ª pessoa e vice-versa) 

ou escolhendo as diferentes perspetivas das personagens. 

6. Compor textos (por exemplo, poemas, histórias), por imitação criativa, para expressar 

sensibilidade e imaginação. 

Domínio: Gramática  

Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 

1. Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radical 

e afixos). 

2. Detetar processos de derivação de palavras por afixação (prefixação e sufixação). 
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3. Reconhecer e sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares. 

4. Identificar e usar os seguintes modos e tempos dos verbos regulares e de verbos 

irregulares de uso mais frequente: 

a) formas finitas – indicativo (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito 

mais-que-perfeito composto e futuro) e imperativo; 

b) formas não finitas – infinitivo (impessoal) e particípio. 

Reconhecer e conhecer classes de palavras. 

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) nome: próprio e comum (coletivo); 

b) adjetivo: qualificativo e numeral; 

c) verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos); 

d) advérbio: valores semânticos – de negação, de afirmação, de quantidade e grau, de 

modo, de tempo e de lugar; funções – interrogativo; 

e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo, possessivo; 

f) pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo; 

g) quantificador numeral; 

h) preposição. 

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

1. Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal, colocando 

corretamente os pronomes átonos em frases afirmativas e negativas. 

2. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, 

predicado, complemento direto, complemento indireto. 

Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 

1. Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: sinonímia e antonímia. 

2. Identificar e organizar famílias de palavras. 

 

6º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Oralidade 
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Interpretar discursos orais breves. 

1. Distinguir a informação explícita da informação implícita. 

2. Fazer deduções e inferências. 

3. Explicitar o significado de expressões de sentido figurado. 

4. Manifestar, justificando, a reação pessoal ao texto ouvido. 

5. Sistematizar enunciados ouvidos. 

Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 

1. Preencher grelhas de registo. 

2. Tomar notas e registar tópicos. 

Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência. 

1.Planificar um discurso oral, definindo alguns tópicos de suporte a essa comunicação e 

hierarquizando a informação essencial. 

2. Fazer uma apresentação oral (máximo de 4 minutos) sobre um tema, distinguindo 

introdução e fecho, com recurso eventual a tecnologias de informação. 

3. Captar e manter a atenção de diferentes audiências (com adequação de movimentos, 

gestos e expressão facial, do tom de voz, das pausas, da entoação e do ritmo). 

4. Respeitar princípios reguladores da interação discursiva, na formulação de pedidos (com 

uso apropriado dos modos imperativo, indicativo e conjuntivo), na apresentação de factos e 

opiniões. 

5. Tratar um assunto com vocabulário diversificado e adequado. 

6. Controlar as estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas gramaticais 

complexas (pronominalizações; uso de marcadores discursivos). 

Compreender e apresentar argumentos. 

1. Identificar argumentos que fundamentam uma opinião. 

2. Justificar pontos de vista. 

3. Construir uma argumentação em defesa de uma posição e outra argumentação em defesa 

do seu contrário (dois argumentos para cada posição) sobre um mesmo tema, proposto pelo 

professor. 
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Domínio: Leitura e Escrita  

Ler em voz alta palavras e textos. 

1. Ler corretamente, por minuto, um mínimo de 120 palavras, de uma lista de palavras de 

um texto, apresentadas quase aleatoriamente.  

2. Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no 

mínimo, 150 palavras por minuto. 

Ler textos diversos. 

1. Ler textos narrativos, descrições, retratos, cartas, textos de enciclopédias e de 

dicionários, notícias, entrevistas, roteiros, sumários e texto publicitário. 

Compreender o sentido dos textos. 

1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 

2. Detetar informação relevante, factual e não factual, tomando notas (usar títulos 

intermédios, colocar perguntas, retirar conclusões). 

Fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no texto. 

1. Antecipar o assunto, mobilizando conhecimentos prévios com base em elementos 

paratextuais (por exemplo, deteção de título, subtítulo, autor, ilustrador, capítulos, 

configuração da página, imagens). 

2. Identificar, pelo contexto e pela estrutura interna, o sentido de palavras, expressões ou 

fraseologias desconhecidas, incluindo provérbios e expressões idiomáticas. 

3. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 

4. Extrair o pressuposto de um enunciado. 

Organizar a informação contida no texto. 

1. Procurar, recolher, selecionar e organizar informação, com vista à construção de 

conhecimento (de acordo com objetivos pré-definidos e com supervisão do professor). 

2. Parafrasear períodos ou parágrafos de um texto. 

3. Relacionar a estrutura do texto com a intenção e o conteúdo do mesmo. 

4. Distinguir relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo. 
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5. Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos 

factos ou das ideias assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 

6. Explicitar, de maneira sintética, o sentido global de um texto. 

Avaliar criticamente textos. 

1. Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou de outras 

informações que possam ser objeto de juízos de valor. 

2. Fazer apreciações críticas sobre os textos lidos (por exemplo, se o tema e o assunto são 

interessantes e porquê; se a conclusão é lógica; se concorda com o desenlace ou discorda e 

porquê; que alternativa sugere). 

3. Exprimir uma opinião crítica a respeito de um texto e compará-lo com outros já lidos ou 

conhecidos. 

Planificar a escrita de textos. 

1. Estabelecer objetivos para o que se pretende escrever. 

2. Organizar informação segundo a tipologia do texto. 

3. Registar ideias, organizá-las e desenvolvê-las. 

Redigir corretamente. 

1. Respeitar as regras de ortografia, de acentuação, de pontuação e os sinais auxiliares de 

escrita. 

2. Controlar e mobilizar as estruturas gramaticais mais adequadas. 

3. Construir dispositivos de encadeamento lógico, de retoma e de substituição que 

assegurem a coesão e a continuidade de sentido: 

a) substituições por pronomes (pessoais, demonstrativos); 

b) ordenação correlativa dos tempos verbais; 

c) uso de conectores adequados. 

4. Utilizar unidades linguísticas com diferentes funções na cadeia discursiva: ordenação, 

explicitação e retificação, reforço argumentativo e concretização. 

5. Usar vocabulário específico do assunto que está a ser tratado, tendo em atenção a 

riqueza vocabular, campos lexicais e semânticos. 

Escrever textos narrativos. 
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1. Escrever textos narrativos, integrando os seus elementos numa sequência lógica, com 

nexos causais, e usando o diálogo e a descrição. 

Escrever textos informativos. 

1. Escrever pequenos textos informativos com uma introdução ao tópico; o desenvolvimento 

deste, com a informação agrupada em parágrafos, apresentando factos, definições e 

exemplos; e uma conclusão. 

Escrever textos de opinião. 

1. Escrever um texto de opinião com a tomada de uma posição, e apresentação de, pelo 

menos, três razões que a justifiquem, com uma explicação dessas razões, e uma conclusão 

coerente. 

Escrever textos diversos. 

1. Escrever textos biográficos. 

2. Escrever cartas. 

3. Fazer sumários. 

4. Fazer relatórios. 

5. Resumir textos informativos e narrativos. 

Rever textos escritos. 

1. Verificar se o texto respeita o tema, a tipologia e as ideias previstas na planificação. 

2. Verificar se os textos escritos incluem as partes necessárias, se estas estão devidamente 

ordenadas, e se a informação do texto avança. 

3. Corrigir o que, no texto escrito, se revelar necessário, condensando, suprimindo, 

reordenando e reescrevendo o que estiver incorreto. 

4. Verificar a correção linguística. 

Domínio: Educação Literária  

Ler e interpretar textos literários.  

1. Ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adaptações de 

clássicos. 

2. Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema 

rimático (rima emparelhada, cruzada, interpolada). 
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3. Relacionar partes do texto (modos narrativo e lírico) com a sua estrutura global. 

4. Reconhecer, na organização estrutural do texto dramático, ato, cena e fala. 

5. Expor o sentido global de um texto dramático. 

6. Fazer inferências. 

7. Aperceber-se de recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 

(anáfora, perífrase, metáfora) e justificar a sua utilização. 

8. Manifestar-se em relação a aspetos da linguagem que conferem a um texto qualidade 

literária (por exemplo, vocabulário, conotações, estrutura). 

9. Distinguir os seguintes géneros: conto, poema (lírico e narrativo). 

10. Comparar versões de um texto e explanar diferenças. 

11. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 

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

representados nos textos literários.  

1. Identificar os contextos a que o texto se reporta, designadamente os diferentes contextos 

históricos, e a representação de mundos imaginários. 

2. Relacionar a literatura com outras formas de ficção (cinema, teatro). 

Ler e escrever para fruição estética.  

1. Ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adaptações de 

clássicos. 

2. Fazer leitura dramatizada de textos literários. 

3. Expressar, oralmente ou por escrito, ideias e sentimentos provocados pela leitura do 

texto literário. 

4. Selecionar e fazer leitura autónoma de obras, por iniciativa própria. 

5. Fazer uma breve apresentação oral (máximo de 3 minutos) de um texto lido. 

Domínio: Gramática  

Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 

1. Distinguir regras de formação de palavras por composição (de palavras e de radicais). 

2. Distinguir derivação de composição. 
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3. Identificar e usar os seguintes modos e tempos verbais: 

a) formas finitas – condicional e conjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro); 

b) formas não finitas – infinitivo (impessoal e pessoal) e gerúndio. 

Conhecer classes de palavras. 

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e auxiliar (dos tempos compostos e 

da passiva); 

b) determinante interrogativo; 

c) pronome indefinido; 

d) interjeição. 

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

1. Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal, colocando-o 

corretamente nas seguintes situações: em frases que contêm uma palavra negativa; em 

frases iniciadas por determinantes e advérbios interrogativos. 

2. Identificar as seguintes funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento oblíquo, 

complemento agente da passiva, e modificador. 

3. Substituir o complemento direto e o indireto pelos pronomes correspondentes. 

4. Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa. 

5. Transformar discurso direto em discurso indireto e vice-versa, quer no modo oral quer 

no modo escrito. 

6. Distinguir frase complexa de frase simples. 

 

Experiências de aprendizagem 

Ao longo da educação básica, todos os alunos devem ter oportunidade de 

experimentar atividades que impliquem: 

 Audição de exposições produzidas pelos professores, por outros adultos e pelos 

colegas; 

 Participação em discussões de grupo com a finalidade de relato oral; 
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 Audição de textos de diferentes géneros do oral; 

 Assistência de representações teatrais de qualidade, ao vivo ou em gravação; 

 Audição de poemas lidos por profissionais; 

 Realização de tarefas que envolvam a compreensão de discursos orais com a 

finalidade de focalizar a atenção; 

 Exercícios orientados de audição de debates e exposições a partir de programas 

gravados, utilizados como modelo; 

 Respostas a questionários sobre o que ouviram, leram ou viram; 

 Simulações de conversas em situações sociais diversificadas; 

 Concursos de contadores de histórias; 

 Exercícios para auto e heterocorrecção de produções orais; 

 Uso eficaz de dicionários e prontuários; 

 Tomada de notas a partir de textos lidos ou ouvidos; 

 Produção de artigos informativos, 

 Produção de textos narrativos curtos; 

 Elaboração de pequenos diálogos dramáticos; 

  Consulta de material escrito com o objetivo de localizar informação e de transformá-

la em conhecimento; 

 Leitura silenciosa e em voz alta de diferentes tipos de textos; 

 Reflexão sobre a qualidade linguística e a adequação das produções orais e escritas 

com vista à autonomia na autocorreção; 

 Identificação e descoberta de unidades, regras e processos da língua; 

 Exercícios visando a interiorização de regras ortográficas e de pontuação. 
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8.2Português (3ºCEB) 

7º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Oralidade  

Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 

1. Identificar o tema e explicitar o assunto. 

2. Distinguir o essencial do acessório. 

3. Fazer deduções e inferências. 

4. Distinguir diferentes intencionalidades comunicativas (informar, narrar, descrever, 

exprimir sentimentos, persuadir). 

5. Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

Registar, tratar e reter a informação. 

1. Identificar ideias-chave. 

2. Tomar notas. 

3. Reproduzir o material ouvido, recorrendo à síntese. 

Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

1. Respeitar as convenções que regulam a interação verbal. 

2. Pedir e dar informações, explicações, esclarecimentos. 

3. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 

4. Apresentar propostas e sugestões. 

Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

1. Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos. 

2. Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em 

diferentes fontes, com a supervisão do professor. 

3. Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com 

um grau de complexidade adequado às situações de comunicação. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 
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5. Utilizar pontualmente ferramentas tecnológicas como suporte adequado de intervenções 

orais. 

Produzir textos orais (4 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 

1. Narrar. 

2. Fazer a apresentação oral de um tema. 

3. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, justificando pontos de vista. 

Domínio: Leitura  

Ler em voz alta. 

1. Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 

Ler textos diversos. 

1. Ler textos narrativos, textos biográficos, retratos e autorretratos, textos informativos, 

textos expositivos, textos de opinião, críticas, comentários, descrições, cartas, reportagens, 

entrevistas, roteiros, texto publicitário. 

Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 

1. Formular hipóteses sobre os textos e comprová-las com a respetiva leitura. 

2. Identificar temas e ideias principais. 

3. Identificar pontos de vista e universos de referência. 

4. Identificar causas e efeitos. 

5. Fazer deduções e inferências. 

6. Distinguir facto de opinião. 

7. Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes). 

8. Detetar elementos do texto que contribuem para a construção da continuidade e da 

progressão temática e que conferem coerência e coesão ao texto: 

a) repetições; 

b) substituições por pronomes (pessoais, demonstrativos e possessivos); 

c) substituições por sinónimos e expressões equivalentes; 

d) referência por possessivos; 
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e) conectores; 

f) ordenação correlativa de tempos verbais. 

9. Explicitar o sentido global do texto. 

Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 

1. Tomar notas e registar tópicos. 

2. Identificar ideias-chave. 

Ler para apreciar textos variados. 

1. Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas 

suscitados pelos textos lidos em diferentes suportes. 

Domínio: Escrita  

Planificar a escrita de textos. 

1. Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de planificação (por exemplo, recolha 

de informação e discussão em grupo). 

2. Estabelecer objetivos para o que pretende escrever e registar ideias. 

3. Organizar a informação segundo a tipologia do texto. 

Redigir textos com coerência e correção linguística. 

1. Utilizar uma caligrafia legível. 

2. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 

progressão temática e a coerência global do texto. 

3. Organizar a informação, estabelecendo e fazendo a marcação de parágrafos. 

4. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e 

(orto)gráficas estabelecidas. 

5. Adequar os textos a públicos e a finalidades comunicativas diferenciados. 

6. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas utilizadas nos textos. 

7. Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e os seguintes sinais de 

pontuação: o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos 

(em introdução do discurso direto e de enumerações) e a vírgula (em enumerações, datas, 

deslocação de constituintes e uso do vocativo). 
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8. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas. 

Escrever para expressar conhecimentos. 

1. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

2. Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho. 

3. Elaborar resumos e sínteses de textos informativos. 

Escrever textos informativos. 

1. Escrever textos informativos contemplando o seguinte: uma introdução ao tópico; o 

desenvolvimento deste, com a informação agrupada em parágrafos e apresentando factos, 

definições, pormenores e exemplos; e uma conclusão. 

Escrever textos argumentativos. 

1. Escrever textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões 

que a justifiquem; e uma conclusão coerente. 

Escrever textos diversos. 

1. Escrever textos narrativos. 

2. Escrever textos biográficos. 

3. Fazer retratos e autorretratos. 

4. Escrever comentários. 

5. Escrever cartas. 

6. Escrever o guião de uma entrevista. 

7. Fazer relatórios. 

Rever os textos escritos. 

1. Avaliar a correção e a adequação do texto escrito. 

2. Reformular o texto escrito, suprimindo, mudando de sítio e reescrevendo o que estiver 

incorreto. 

Domínio: Educação Literária  

Ler e interpretar textos literários. 

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

diversos. 
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2. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, 

justificando. 

3. Explicitar o sentido global do texto. 

4. Sistematizar elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, 

esquema rimático). 

5. Detetar a forma como o texto está estruturado (diferentes partes). 

6. Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: enumeração, 

personificação, comparação, anáfora, perífrase, metáfora, aliteração, pleonasmo e 

hipérbole. 

7. Reconhecer o uso de sinais de pontuação para veicular valores discursivos. 

8. Comparar textos de diferentes géneros, estabelecendo diferenças e semelhanças (temas e 

formas). 

Apreciar textos literários.  

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

diversos. 

2. Reconhecer valores culturais presentes nos textos. 

3. Exprimir, oralmente e por escrito, ideias pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos. 

4. Escrever um pequeno comentário (cerca de 100 palavras) a um texto lido. 

 

 

Ler e escrever para fruição estética.  

1. Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e 

complexidade dos textos selecionados. 

2. Fazer leitura oral (individualmente ou em grupo), recitação e dramatização de textos 

lidos. 

3. Escrever, por iniciativa e gosto pessoal, textos diversos. 

Domínio: Gramática  

Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
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1. Identificar e conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos. 

2. Sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª 

conjugação. 

3. Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 

unipessoais). 

4. Sistematizar padrões de formação de palavras complexas: derivação (afixal e não-afixal) 

e composição (por palavras e por radicais). 

5. Formar o plural de palavras compostas. 

6. Explicitar o significado de palavras complexas a partir do valor do radical e de prefixos 

e sufixos nominais, adjetivais e verbais do português. 

Reconhecer e conhecer classes de palavras. 

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) nome: próprio e comum (coletivo); 

b) adjetivo: qualificativo e numeral; 

c) verbo principal (intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 

indireto), copulativo e auxiliar (dos tempos compostos e da passiva); 

d) advérbio: valores semânticos – de negação, de afirmação, de quantidade e grau, de 

modo, de tempo, de lugar, de inclusão e de exclusão; funções – interrogativo e conectivo; 

e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo, possessivo, indefinido, 

relativo, interrogativo; 

f) pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo; 

g) quantificador numeral; 

h) preposição; 

i) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; 

j) conjunção subordinativa: causal e temporal; 

k) locução: prepositiva e adverbial; 

l) interjeição. 

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
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1. Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases 

afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes 

e advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, 

já, sempre, só, talvez…). 

2. Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no ciclo anterior: 

sujeito, vocativo, predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento 

oblíquo, complemento agente da passiva, predicativo do sujeito, modificador. 

3. Identificar o sujeito subentendido e o sujeito indeterminado. 

4. Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa (consolidação). 

5. Transformar discurso direto em indireto e vice-versa (todas as situações). 

6. Identificar processos de coordenação entre orações: orações coordenadas copulativas 

(sindéticas e assindéticas), adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. 

7. Identificar processos de subordinação entre orações: 

a) subordinadas adverbiais causais e temporais; 

b) subordinadas adjetivas relativas. 

8. Identificar oração subordinante. 

 

8º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Oralidade  

Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 

1. Identificar o tema e explicitar o assunto. 

2. Identificar os tópicos. 

3. Distinguir informação objetiva e informação subjetiva. 

4. Distinguir diferentes intencionalidades comunicativas em diversas sequências textuais 

(informar, narrar, descrever, explicar e persuadir). 

5. Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

Registar, tratar e reter a informação. 

1. Identificar ideias-chave. 
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2. Tomar notas, organizando-as. 

3. Reproduzir o material ouvido, recorrendo à síntese. 

Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

1. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 

2. Solicitar informação complementar. 

3. Estabelecer relações com outros conhecimentos. 

4. Debater e justificar ideias e opiniões. 

Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 

1. Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos a seguir na apresentação. 

2. Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em 

diferentes fontes, com a supervisão do professor, citando-as. 

3. Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com 

um grau de complexidade adequado ao tema e às situações de comunicação. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 

5. Utilizar pontualmente ferramentas tecnológicas como suporte adequado de intervenções 

orais. 

Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 

1. Informar, explicar. 

2. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista. 

3. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, argumentando e justificando 

pontos de vista. 

Reconhecer a variação da língua. 

1. Identificar, em textos orais, a variação nos planos fonológico, lexical e sintático. 

2. Distinguir contextos geográficos em que ocorrem diferentes variedades do português. 

Domínio: Leitura  

Ler em voz alta. 

1. Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 
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Ler textos diversos. 

1. Ler textos narrativos, textos biográficos, páginas de um diário e de memórias, textos 

expositivos, textos de opinião, críticas, comentários, descrições, cartas de apresentação, 

currículos, reportagens, entrevistas, roteiros. 

Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 

1. Identificar temas e ideias principais, justificando. 

2. Identificar pontos de vista e universos de referência, justificando. 

3. Identificar causas e efeitos. 

4. Fazer deducções e inferências, justificando. 

5. Reconhecer elementos de persuasão. 

6. Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes). 

7. Identificar relações intratextuais: semelhança, oposição, parte – todo, causa – 

consequência e genérico – específico. 

8. Explicitar o sentido global do texto. 

Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 

1. Tomar notas, organizando-as. 

2. Identificar ideias-chave. 

Ler para apreciar textos variados. 

1. Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas 

suscitados pelos textos lidos em diferentes suportes. 

2. Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, visual) e espaços de circulação 

(jornal, internet…) na estruturação e receção dos textos. 

Reconhecer a variação da língua. 

1. Identificar, em textos escritos, a variação nos planos lexical e sintático. 

2. Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do 

português. 

Domínio: Escrita  

Planificar a escrita de textos. 
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1. Fazer planos: estabelecer objetivos para o que se pretende escrever, registar ideias e 

organizá-las; organizar a informação segundo a tipologia do texto. 

Redigir textos com coerência e correção linguística. 

1. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 

progressão temática e a coerência global do texto. 

2. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e 

(orto)gráficas estabelecidas. 

3. Adequar os textos a públicos e finalidades comunicativas diferenciados. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas utilizadas nos textos. 

5. Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: os dois pontos (em introdução 

de citações e de uma síntese ou consequência do anteriormente enunciado) e o ponto e 

vírgula. 

6. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: normas para citação. 

7. Utilizar com critério as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na 

produção, na revisão e na edição de texto. 

Escrever para expressar conhecimentos. 

1. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

2. Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o 

foco da pergunta. 

3. Elaborar planos, resumos e sínteses de textos informativos e expositivos. 

Escrever textos expositivos. 

1. Escrever textos expositivos sobre questões objetivas propostas pelo professor, 

respeitando: 

a) o predomínio da função informativa; 

b) a estrutura interna: introdução ao tema; desenvolvimento expositivo, sequencialmente 

encadeado e corroborado por evidências; conclusão; 

c) o uso predominante da frase declarativa. 

Escrever textos argumentativos. 
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1. Escrever textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões 

que a justifiquem, com argumentos que diminuam a força das ideias contrárias; e uma 

conclusão coerente. 

2. Escrever textos de argumentação contrária a outros propostos pelo professor. 

Escrever textos diversos. 

1. Escrever textos biográficos. 

2. Escrever páginas de um diário e de memórias. 

3. Escrever cartas de apresentação. 

4. Fazer roteiros. 

5. Fazer relatórios. 

6. Escrever comentários subordinados a tópicos fornecidos. 

Rever os textos escritos. 

1. Avaliar a correção e a adequação do texto e proceder a todas as reformulações 

necessárias. 

Domínio: Educação Literária  

Ler e interpretar textos literários.  

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

diversos. 

2. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, 

justificando. 

3. Explicitar o sentido global do texto. 

4. Sistematizar elementos constitutivos do texto dramático (ato, cena, fala e indicação 

cénica). 

5. Distinguir diálogos, monólogos e apartes. 

6. Analisar o ponto de vista de diferentes personagens. 

7. Detetar a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes). 

8. Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, dos 

seguintes: antítese, perífrase, eufemismo, ironia. 
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9. Distinguir a novidade de um texto em relação a outro(s). 

10. Estabelecer relações de intertextualidade. 

Apreciar textos literários.  

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

diversos. 

2. Reconhecer valores culturais e éticos presentes nos textos. 

3. Exprimir opiniões e problematizar sentidos, oralmente e por escrito, como reação pessoal 

à audição ou leitura de um texto ou de uma obra. 

4. Escrever um pequeno comentário crítico (cerca de 120 palavras) a um texto lido. 

Ler e escrever para fruição estética.  

1. Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e 

complexidade dos textos selecionados. 

2. Fazer leitura oral (individualmente ou em grupo), recitação e dramatização de textos 

lidos. 

3. Analisar recriações de obras literárias com recurso a diferentes linguagens (por 

exemplo: música, teatro cinema, adaptações a séries de TV). 

4. Escrever, por iniciativa e gosto pessoal, textos diversos. 

5. Desenvolver projetos e circuitos de comunicação escrita. 

Domínio: Gramática  

Conhecer classes de palavras. 

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva, concessiva e 

completiva; 

b) locução conjuncional. 

Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 

1. Aplicar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em orações 

subordinadas; na conjugação do futuro e do condicional. 

2. Identificar as funções sintáticas de modificador do nome restritivo e apositivo. 
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3. Identificar processos de subordinação entre orações: 

a) subordinadas adverbiais condicionais, finais, comparativas, consecutivas e concessivas; 

b) subordinadas substantivas completivas (função de complemento direto). 

4. Estabelecer relações de subordinação entre orações, identificando os elementos de que 

dependem as orações subordinadas. 

5. Dividir e classificar orações. 

Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 

1. Identificar neologismos. 

2. Identificar palavras polissémicas e seus significados. 

3. Distinguir palavras polissémicas de monossémicas. 

4. Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do seu contexto de 

ocorrência: campo semântico. 

5. Reconhecer e estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, antonímia, 

hiperonímia e holonímia. 

 

9º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Oralidade  

Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 

1. Identificar o tema e explicitar o assunto. 

2. Identificar os tópicos. 

3. Distinguir informação objetiva e informação subjetiva. 

4. Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

Consolidar processos de registo e tratamento de informação. 

1. Identificar ideias-chave. 

2. Reproduzir o material ouvido recorrendo à síntese. 

Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

1. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 
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2. Estabelecer relações com outros conhecimentos. 

3. Debater e justificar ideias e opiniões. 

4. Considerar pontos de vista contrários e reformular posições. 

Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 

1. Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos a seguir na apresentação. 

2. Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em 

diferentes fontes, citando-as. 

3. Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com 

um grau de complexidade adequado ao tema e às situações de comunicação. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 

5. Utilizar ferramentas tecnológicas com adequação e pertinência como suporte adequado 

de intervenções orais. 

Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 

1. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista. 

2. Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores. 

3. Fazer apreciações críticas. 

Reconhecer a variação da língua. 

1. Identificar, em textos orais, a variação nos planos fonológico, lexical e sintático. 

2. Distinguir contextos geográficos em que ocorrem diferentes variedades do português. 

Domínio: Leitura  

Ler em voz alta. 

1. Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 

Ler textos diversos. 

1. Ler textos narrativos, textos expositivos, textos de opinião, textos argumentativos, textos 

científicos, críticas, recensões de livros, comentários, entrevistas. 

Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 
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1. Reconhecer e usar em contexto vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 

diferenciado da esfera da escrita. 

2. Explicitar temas e ideias principais, justificando. 

3. Identificar pontos de vista e universos de referência, justificando. 

4. Reconhecer a forma como o texto está estruturado, atribuindo títulos a partes e 

subpartes. 

5. Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, parte – todo, causa – 

consequência, genérico – específico. 

6. Relacionar a estruturação do texto com a construção da significação e com a intenção do 

autor. 

7. Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 

1. Identificar ideias-chave. 

2. Organizar em tópicos a informação do texto. 

Ler para apreciar textos variados. 

1. Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas 

suscitados pelos textos lidos em diferentes suportes. 

2. Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, visual) e espaços de circulação 

(jornal, internet…) na estruturação e receção dos textos. 

Reconhecer a variação da língua. 

1. Identificar, em textos escritos, a variação nos planos fonológico, lexical, e sintático. 

2. Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do 

português. 

Domínio: Escrita  

Planificar a escrita de textos. 

1. Consolidar os procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

Redigir textos com coerência e correção linguística. 
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1. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 

progressão temática e a coerência global do texto. 

2. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e 

(orto)gráficas estabelecidas. 

3. Adequar os textos a públicos e finalidades comunicativas diferenciados. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas utilizadas nos textos. 

5. Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para delimitar constituintes de frase 

e para veicular valores discursivos. 

6. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de bibliografia. 

7. Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e aperfeiçoamento de texto, 

no decurso da redação. 

8. Utilizar com critério as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na 

produção, na revisão e na edição de texto. 

Escrever para expressar conhecimentos. 

1. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

2. Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o 

foco da pergunta. 

3. Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e argumentativos. 

Escrever textos expositivos. 

1. Escrever textos expositivos sobre questões objetivas propostas pelo professor, 

respeitando: 

a) o predomínio da função informativa documentada; 

b) a estrutura interna: introdução ao tema; desenvolvimento expositivo, sequencialmente 

encadeado e corroborado por evidências; conclusão; 

c) o raciocínio lógico; 

d) o uso predominante da frase declarativa. 

Escrever textos argumentativos. 
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1. Escrever textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões 

que a justifiquem, com argumentos que diminuam a força das ideias contrárias; e uma 

conclusão coerente. 

2. Escrever textos de argumentação contrária a outros propostos pelo professor. 

Escrever textos diversos. 

1. Fazer um guião para uma dramatização ou filme. 

2. Escrever comentários subordinados a tópicos fornecidos. 

Rever os textos escritos. 

1. Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto 

já adquiridos. 

Domínio: Educação Literária  

Ler e interpretar textos literários.  

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

diversos. 

2. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, 

justificando. 

3. Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da narrativa (estrutura; ação e 

episódios; personagens, narrador da 1.ª e 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 

4. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 

5. Reconhecer a forma como o texto está estruturado, atribuindo títulos a partes e a 

subpartes. 

6. Identificar processos da construção ficcional relativos à ordem cronológica dos factos 

narrados e à sua ordenação na narrativa. 

7. Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, dos 

seguintes: anáfora, símbolo, alegoria e sinédoque. 

8. Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros (epopeia, romance, conto, 

crónica, soneto, texto dramático). 

Apreciar textos literários.  

1. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de géneros variados. 
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2. Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos 

textos. 

3. Expressar, oralmente e por escrito, e de forma fundamentada, pontos de vista e 

apreciações críticas suscitados pelos textos lidos. 

4. Escrever um pequeno comentário crítico (cerca de 140 palavras) a um texto lido. 

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

1. Reconhecer relações que as obras estabelecem com o contexto social, histórico e cultural 

no qual foram escritas. 

2. Comparar ideias e valores expressos em diferentes textos de autores contemporâneos 

com os de textos de outras épocas e culturas. 

3. Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e 

coletivo. 

Ler e escrever para fruição estética.  

1. Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e 

complexidade dos textos selecionados. 

2. Mobilizar a reflexão sobre textos literários e sobre as suas especificidades, para escrever 

textos variados, por iniciativa e gosto pessoal, de forma autónoma e fluente. 

Domínio: Gramática  

Explicitar aspetos da fonologia do português. 

1. Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão 

(aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 

dissimilação, metátese). 

Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 

1. Sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal em todas 

as situações. 

2. Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

3. Identificar orações substantivas relativas. 

4. Dividir e classificar orações. 

Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
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1. Identificar neologismos e arcaísmos. 

 

Experiências de aprendizagem 

Para que sejam alcançadas as metas definidas, é fundamental que todos os alunos 

participem, ao longo da educação básica, em situações educativas como as que a seguir se 

enunciam: 

 Audição orientada de registos diversificados de extensão e grau de formalidade 

crescentes; 

 Audição orientada de registos de diferentes variedades do português; 

 Atividades de planeamento de produção de diversos tipos de discurso oral, com grau 

crescente de formalidade; 

 Atividades que propiciem a participação eficaz e adequada em diversas situações de 

interação (debates, exposições, entrevistas, sínteses...); 

 Participação em discussões de grupo com a finalidade de relato oral; 

 Atividades de leitura silenciosa e em voz alta de diferentes tipos de textos; 

 Atividades de consulta do material escrito com o objetivo de localizar informação e de 

a transformar em conhecimento; 

 Atividades de escrita, usando materiais e suportes variados, com recurso a 

instrumentos que assegurem a correção do produto escrito; 

 Atividades de elaboração de vários tipos de textos compositivos; 

 Atividades de identificação e descoberta de unidades, regras e processos da língua; 

 Atividades de reflexão sobre a qualidade linguística e a adequação das produções orais 

e escritas com vista à autonomia na autocorreção. 

 

8.3 Línguas Estrangeiras 

Na introdução aos programas de línguas estrangeiras enunciam-se duas 

circunstâncias que se refletiram na sua organização: um público mais vasto e heterogéneo 

decorrente do alargamento da escolaridade básica e a crescente mobilidade de pessoas no 
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espaço comunitário implicam uma resposta a necessidades e expetativas de uma sociedade 

pluricultural e em constante mudança. 

Tornar-se competente em línguas significa apropriar-se de um conjunto de 

conhecimentos que relevam da língua enquanto saber organizado, e da cultura dos povos que 

a utilizam, enquanto expressão da sua identidade; significa também ser capaz de utilizar 

estratégica e eficazmente os recursos linguísticos disponíveis em situações de comunicação, 

assim como refletir sobre o uso e funcionamento da língua de modo a desenvolver 

estratégias metacognitivas que garantam um processo contínuo de aprendizagem; significa 

ainda, desenvolver características individuais relacionadas com a personalidade de cada um, 

nomeadamente atitudes de recetividade / interação em relação a outras formas de ser, de 

estar e de viver. 

 

 

8.3.1 Inglês (2ºCEB) 

Os domínios de referência definidos, para cada ano, na disciplina de Inglês, traduzem 

a visão de uma aprendizagem da língua estrangeira que valoriza a compreensão, a interação 

e a expressão, tanto na oralidade, como na escrita. É uma aprendizagem que se consolida de 

forma gradual e através da articulação entre sete domínios de referência, sendo os títulos 

apresentados em português e inglês:  

Compreensão Oral - No domínio da compreensão oral pretende-se preparar os alunos para 

situações de receção e de interação, em que terá de ouvir e perceber para poder interagir. A 

progressão no grau de dificuldade deverá ser gradual, partindo de instruções elementares 

dadas pelo professor para textos em suporte áudio e audiovisual. 

Leitura - Pretende-se, neste domínio, familiarizar o aluno com diferentes tipologias de texto 

e incentivar, desde cedo, o gosto pela leitura de pequenas histórias em inglês, valorizando-se 

a componente da leitura extensiva. 

Interação Oral - É com o professor, como interlocutor, que muitos alunos têm o seu 

primeiro contacto com a língua e é com este que mantêm a maioria dos diálogos dentro da 

sala de aula. 

Produção Oral - Pretende-se, neste domínio, incentivar os alunos a gradualmente adquirir 

maior autoconfiança na utilização da língua inglesa para falar sobre os conteúdos estudados 
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e do seu interesse. Ao longo dos dois ciclos, os alunos deverão fazer pequenas apresentações 

para desenvolver a sua oralidade. 

Escrita - Neste domínio, optou-se por não fazer a divisão explícita entre a interação e a 

produção escritas à semelhança do que acontece no Portfolio Europeu de Línguas. Contudo, 

no 3.º ciclo, houve a preocupação de redigir os objetivos e os descritores de forma a 

contemplar tanto a interação como a produção. O trabalho desenvolvido neste domínio 

deverá preparar o aluno para escrever em inglês, no âmbito das temáticas estudadas. A 

produção de textos será mais guiada no início e gradualmente mais autónoma e 

independente. O número de palavras indicado para os textos em cada ano está em 

conformidade com o First European Survey on Language Competences – Final Report, 

publicado pelo Conselho da Europa em 2012. 

Domínio Intercultural - É neste domínio que se apresentam as áreas temáticas a abordar. A 

especificidade da disciplina, especialmente nos 8.º e 9.º anos, não aponta para o ensino de 

conteúdos temáticos isolados e obrigatórios, mas antes para a exploração de áreas de 

interesse do aluno que possam desenvolvê-lo como ser humano. Num mundo cada vez mais 

diversificado e complexo, onde o Inglês é língua global, os conteúdos visam, através de 

descrições e comparações de meios sociais e culturais, desenvolver no jovem a consciência 

da sua própria identidade e a identidade do outro. 

Léxico e Gramática – Tendo em conta a estreita ligação entre a competência comunicativa 

e o conhecimento lexical e gramatical, optou-se por criar este domínio de referência. A 

abordagem lexical e a investigação dos últimos 20 anos salientam a importância de os alunos 

adquirirem e entenderem padrões lexicais, suas colocações e expressões idiomáticas 

(chunks) por oposição a palavras isoladas. 

Os conteúdos apresentados são os fundamentais a introduzir em cada ano de escolaridade e 

pretende-se que o aluno adquira a capacidade de os usar em situações diversas de 

compreensão e de produção da língua estrangeira. Os conteúdos devem ser mobilizados 

frequentemente e de forma criativa, em contexto comunicativo e transversalmente, em todos 

os domínios de referência. 

O Quadro 1 representa os níveis de proficiência a atingir nos diferentes anos dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico de acordo com a Escala Global do QECRL e as metas curriculares 

para os 2.º e 3.º ciclos. 
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Os objetivos e descritores indicados em cada ano de escolaridade devem, sempre que 

necessário, continuar a ser mobilizados em anos subsequentes. 

 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Compreensão Oral/ (Listening L5) 

1. Compreender sons, entoações e ritmos da língua 

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

língua materna. 

2. Identificar ritmos em rimas e canções em textos áudio/audiovisuais. 

2. Compreender palavras, conceitos simples e frases isoladas 

1. Entender palavras e expressões frequentes (excuse me, thank you, sorry). 

2. Entender saudações e formas de despedida (good morning, hello e goodbye). 

3. Entender e reagir a instruções breves dadas pelo professor (please come in, open your 

book). 

4. Identificar vocabulário do dia a dia: dias da semana, meses e estações do ano, cores e 

formas. 

5. Identificar os números cardinais, horas e datas. 

6. Entender perguntas sobre dados pessoais, formuladas de forma clara e pausada: nome, 

idade, morada, nacionalidade. 

Domínio: Leitura/ (Reading R5) 
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3. Compreender palavras, frases e textos muito simples 

1. Identificar os números cardinais nas datas. 

2. Identificar nomes de pessoas e/ou lugares. 

3. Reconhecer informação exposta em locais públicos (closed, open, pull, push). 

4. Identificar informação em textos acompanhados por imagens. 

4. Utilizar dicionários elementares com imagens (picture dictionaries) 

1. Saber procurar palavras por áreas temáticas abordadas. 

2. Saber agrupar palavras por grupos lexicais. 

Domínio: Interação Oral/ (Spoken Interaction SI5) 

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

1. Utilizar formas de tratamento adequadas em diálogos com o professor (Mr /Mrs/Miss 

Santos, Miss/Sir). 

2. Utilizar interjeições/expressões para expressar alegria, tristeza e surpresa (Great! Oh! 

Wow!). 

3. Utilizar let’s/why don’t we...? para fazer sugestões e convites. 

6. Interagir com os colegas em situações muito simples e previamente preparadas 

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

2. Pedir e dar informações sobre identificação pessoal. 

3. Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares (família, casa, 

números, horas e tempo atmosférico). 

Domínio: Produção Oral/ (Spoken Production SP5) 

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

1. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

2. Pronunciar palavras conhecidas, de forma suficientemente clara para que, na maior 

parte das vezes, possam ser entendidas. 

3. Usar, com alguma facilidade, a entoação adequada em frases simples e conhecidas 

(afirmações, perguntas e exclamações). 

4. Repetir textos curtos ouvidos em meios áudio/audiovisuais (rimas, canções, chants). 
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8. Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 

preparadas 

1. Comunicar informação pessoal elementar (nome, idade, morada). 

2. Usar números para expressar pesos e medidas. 

3. Apresentar familiares e amigos. 

4. Falar sobre a casa. 

5. Descrever o que é/não é capaz de fazer (I can swim/I can’t speak French). 

6. Exprimir agrado e desagrado (I love English, I hate football). 

Domínio: Escrita/ (Writing W5) 

9. Desenvolver o conhecimento da ortografia 

1. Associar os sons característicos da língua inglesa à ortografia correta. 

2. Usar a ortografia correta de novos vocábulos com ajuda do dicionário. 

10. Produzir, com ajuda, frases muito simples 

1. Legendar imagens ou sequências de imagens. 

2. Redigir convites e postais (de parabéns, boas festas). 

3. Escrever a data usando os números ordinais. 

11. Produzir um texto muito simples, de 20 a 30 palavras, com vocabulário limitado 

1. Descrever uma imagem, usando there is/there are. 

2. Descrever-se a si e descrever a família. 

3. Descrever a casa. 

Domínio: Intercultural/ (Intercultural Domain ID5) 

12. Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 

1. Identificar alguns estrangeirismos de origem inglesa (T-shirt, hamburger, baby-sitter). 

2. Reconhecer alguns símbolos nacionais (Big Ben, kangaroos). 

3. Identificar alguns elementos da família real inglesa. 

13. Localizar, no mapa, alguns países de expressão inglesa 

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

Nova Zelândia. 
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2. Associar algumas capitais e cidades importantes aos países estudados. 

14. Conhecer o seu meio e o dos outros para compreender universos diferenciados 

1. Identificar-se a si e aos outros. 

2. Identificar elementos da família restrita e alargada. 

3. Identificar características elementares, de personalidade e físicas. 

4. Identificar algumas peças de vestuário. 

5. Identificar rotinas diárias simples. 

6. Identificar as divisões da casa e o mobiliário. 

7. Identificar atividades de tempos livres. 

8. Reconhecer celebrações e datas festivas. 

Domínio: Léxico e Gramática/ (Lexis and Grammar LG5) 

15. Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas 

elementares do funcionamento da língua 

Articles 

1. Distinguir entre a e an (indefinite). 

2. Distinguir situações de uso e de omissão de the (definite). 

Nouns 

3. Reconhecer os plurais regulares dos nomes, com terminação em -s/-es. 

Possessive Case 

4. Reconhecer o caso possessivo com ’s /’. 

Adjectives 

5. Reconhecer que os adjetivos em inglês não variam em género ou número. 

6. Identificar a posição do adjetivo na frase. 

7. Conhecer opostos (pares de adjetivos). 

Connectors 

8. Usar and, but, or. 

Determiners 

9. Usar this, that, these, those. 
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10. Usar my, your, his, her, its, our, their. 

Pronouns 

11. Usar I, you, he, she, it, we, they (personal). 

12. Usar this, that, these, those (demonstrative). 

Prepositions 

13. Usar in, on, at, before, after (time). 

14. Usar in, on, near (place). 

Quantifiers 

15. Usar some e any. 

Verbs 

16. Usar os verbos to be, there + to be e to have (got), no present simple, nas formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

17. Usar as formas abreviadas dos verbos to be, there + to be e to have. 

18. Usar verbos regulares no present simple. 

19. Usar o verbo to do, no present simple, como auxiliar nas formas negativa e 

interrogativa. 

20. Responder a perguntas, utilizando short answers na afirmativa e na negativa. 

21. Usar may, can/can’t. 

22. Reconhecer o imperative quando são dadas instruções. 

23. Usar let’s…/why don’t we...? 

24. Usar alguns phrasal verbs (stand up, sit down, write down, look up). 

Question Words 

25. Formular e responder a perguntas, começando por who, what, when, where, why, 

which, whose, how, how old, how many. 

Lexical Chunks 

26. Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas no 

domínio intercultural. 

Language Awareness 

 Terminação em -s, -es, -ies na 3ª pessoa do singular, Present Simple. 
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 Verbo to be para dizer/perguntar a idade. 

 There is/there are para exprimir “existe/há”. 

 Short answers, usando o auxiliar (Do you like chocolate? Yes, I do/ Yes, I like). 

 How high…/how tall…/how big…? 

6.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Compreensão Oral/ (Listening L6) 

1. Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada 

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

2. Entender pedidos que lhe são dirigidos diretamente. 

3. Entender perguntas que lhe são feitas diretamente. 

Domínio: Leitura/ (Reading R6) 

2. Compreender textos simples com vocabulário limitado 

1. Entender pequenas mensagens (postais, convites, SMS). 

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

alimentares). 

3. Utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel) 

1. Saber procurar principais vocábulos sobre áreas temáticas abordadas. 

Domínio: Interação Oral/ (Spoken Interaction SI6) 

4. Interagir com os colegas em situações simples e previamente preparadas 

1. Pedir algo a alguém (I’d like a sandwich, please). 

2. Formular questões sobre descrição e localização de objetos. 

3. Formular perguntas e dar respostas sobre as vivências dos amigos (rotinas diárias, 

gostos). 

4. Exprimir sentimentos de agrado e desagrado. 

Domínio: Produção Oral/ (Spoken Production SP6) 

5. Expressar-se com vocabulário limitado em situações previamente preparadas 

1. Articular os sons da língua inglesa não existentes na língua materna (thank you, three, 

laugh, church). 
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2. Descrever-se a si e aos colegas. 

3. Descrever a sua rotina diária e a dos colegas. 

4. Comunicar informação pessoal (gostos alimentares, atividades escolares). 

5. Apresentar projetos futuros (I’m going to buy a dog). 

Domínio: Escrita/ (Writing W6) 

6. Completar, de forma guiada, pequenos diálogos 

1. Formular perguntas ou redigir respostas com vocabulário limitado sobre temas 

estudados. 

7. Produzir textos breves e muito simples de 20 a 30 palavras 

1. Expressar preferências (I like Maths/I hate tennis). 

2. Descrever uma rotina diária. 

3. Descrever a escola. 

Domínio: Intercultural/ (Intercultural Domain ID6) 

8. Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 

1. Reconhecer bandeiras de alguns países. 

2. Identificar o símbolo Union Jack, compreender o seu significado e a sua utilização em 

bandeiras de vários países. 

3. Reconhecer algumas celebridades e figuras públicas. 

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

1. Comparar diferentes rotinas diárias. 

2. Identificar alguns alimentos. 

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

4. Identificar profissões. 

5. Identificar meios de transporte e formas de comportamento em transportes públicos. 

6. Comparar celebrações e datas festivas. 

7. Comparar formas de relacionamento familiar e rotinas (horários, refeições). 

Domínio: Léxico e Gramática/ (Lexis and Grammar LG6) 
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10. Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas 

simples do funcionamento da língua 

Nouns 

1. Reconhecer os plurais irregulares de alguns nomes (child-children, man-men). 

Connectors 

2. Usar because e so para ligar ideias em frases. 

Adverbs 

3. Usar every day, ever, never, sometimes, often, usually, always, once, twice (frequency). 

4. Usar today, now, still, yesterday, tomorrow (time). 

Possessive Case 

5. Reconhecer situações que requerem o uso de of (the end of the story). 

Pronouns 

6. Usar me, you, him, her, it, us, them (personal). 

7. Usar mine, yours, his, hers, ours, theirs (possessive). 

Prepositions 

8. Usar at, in front of, behind, opposite, under, above, below (place). 

9. Usar to, onto, into (movement). 

Verbs 

10. Usar os verbos no present continuous. 

11. Contrastar o uso do present simple com o do present continuous. 

12. Usar I like/hate + -ing form. 

13. Usar phrasal verbs frequentes (get up, put on, try on, turn off, look for). 

14. Conhecer alguns verbos e seus antónimos (pass/fail, lend/borrow). 

Word Formation 

15. Reconhecer processos de formação do advérbio (adjective + -ly). 

Lexical Chunks 

16. Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas no 

domínio intercultural. 
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Language Awareness 

 Uso obrigatório do sujeito (It’s raining vs is raining). 

 Uso de do/make, see/watch/look at. 

 Uso de look like. 

 Uso de want/would like. 

 Uso de once, twice… 

 

8.3.2 Inglês (3ºCEB) 

7.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Compreensão Oral/ (Listening L7) 

1. Compreender, com ajuda, discursos simples quando se fala de forma clara e 

pausada 

1. Seguir instruções dadas pelo professor em inglês. 

2. Identificar o tema do discurso. 

3. Entender expressões relacionadas com os seus interesses (passatempos, música, animais 

de estimação, computadores). 

4. Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares. 

5. Entender informações e perguntas simples, que lhe são dirigidas, sobre as áreas 

geográficas estudadas. 

2. Compreender conteúdos muito simples em programas produzidos para o seu nível 

em meios áudio/audiovisuais 

1. Identificar o contexto do discurso. 

2. Identificar a ideia principal (canções, video clips, programas de TV). 

Domínio: Leitura/ (Reading R7) 

3. Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse 

1. Identificar sinais e avisos usados em locais públicos (beware of the dog, do not step on 

the grass). 

2. Interpretar informação específica em documentos (horários, mapas). 

3. Entender mensagens breves (e-mails, SMS). 
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4. Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados (folhetos, 

anúncios, ementas). 

4. Utilizar dicionários bilingues para consulta 

1. Identificar algumas abreviaturas no dicionário. 

2. Saber aplicar a informação recolhida no âmbito da compreensão. 

5. Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva 

1. Entender pequenos textos narrativos de leitura extensiva com vocabulário familiar. 

Domínio: Interação Oral/Spoken Interaction SI7 

6. Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações familiares 

previamente preparadas 

1. Formular perguntas e dar respostas (convites, sugestões, pedidos de desculpa). 

2. Indicar concordância e discordância. 

3. Dar conselhos (you should .../you shouldn’t…). 

4. Pedir informações em lojas e serviços públicos. 

5. Estabelecer comparações entre as suas vivências e as dos outros. 

6. Iniciar uma conversa de uma forma elementar, sobre acontecimentos presentes, passados 

e futuros. 

7. Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo 

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

Domínio: Produção Oral/ (Spoken Production SP7) 

8. Produzir, com alguma ajuda, sons, entoações e ritmos da língua 

1. Usar a pronúncia e o ritmo adequados em expressões e frases familiares. 

2. Usar a entoação adequada em frases afirmativas, interrogativas e exclamativas. 

9. Expressar-se com vocabulário simples sobre assuntos familiares, em situações 

previamente preparadas 

1. Descrever-se a si e descrever a família e pessoas conhecidas (traços físicos relevantes e 

traços dominantes de personalidade). 

2. Falar sobre atividades escolares que ocorreram no passado. 

3. Falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural (localidade e país). 
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4. Descrever resumidamente locais, atividades e acontecimentos (casa, escola). 

5. Comparar pessoas e locais. 

6. Exprimir gostos, hábitos e preferências. 

Domínio: Escrita/ (Writing W7) 

10. Interagir com linguagem simples sobre assuntos do dia a dia 

1. Preencher uma ficha com informação pessoal em serviços públicos (nome, data, idade, 

filiação, género, morada). 

2. Pedir e dar informações por SMS e e-mail. 

11. Produzir pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com linguagem simples e frequente 

1. Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas. 

2. Escrever diálogos com encadeamento lógico. 

3. Contar um episódio ou acontecimento, de forma limitada, com a ajuda de tópicos ou 

imagens, que identifiquem a sequência. 

Domínio: Intercultural/ (Intercultural Domain ID7) 

12. Compreender a estrutura geográfica e organizacional das Ilhas Britânicas e dos 

Estados Unidos 

1. Reconhecer a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido. 

2. Localizar no mapa algumas das principais cidades no Reino Unido. 

3. Identificar alguns estados e algumas cidades importantes nos Estados Unidos da 

América. 

13. Identificar alguns países da União Europeia. 

1. Associar nacionalidades a países. 

14. Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e o dos outros para compreender 

diferentes formas de estar e de viver 

1. Comparar agregados familiares (hábitos diários, formas de relacionamento). 

2. Comparar tipos de habitação e relacioná-los com o meio envolvente. 

3. Comparar celebrações da escola (atividades culturais, atividades desportivas, dias 

especiais, projetos escolares). 

4. Identificar e localizar serviços (lojas, centros culturais e desportivos, instituições). 

5. Identificar comportamentos adequados em espaços públicos diversos. 
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Domínio: Léxico e Gramática/ (Lexis and Grammar LG7) 

15. Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas 

frequentes do funcionamento da língua 

Adjectives 

1. Estabelecer comparações usando o comparativo de inferioridade, igualdade e 

superioridade (formas regulares e irregulares). 

2. Usar o superlativo (formas regulares e irregulares). 

Connectors 

3. Usar when e while. 

Pronouns 

4. Usar myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves (reflexive). 

5. Usar somebody, someone, something, somewhere em frases afirmativas. 

6. Usar anybody, anyone, anything, anywhere em frases negativas e interrogativas. 

7. Usar nowhere, no one, nobody, nothing em frases com o verbo na afirmativa, mas que 

exprimem uma ideia negativa. 

Prepositions 

8. Usar across, through, towards (movement). 

9. Usar adjective + preposition (I’m afraid of dogs, I’m good at sport). 

Verbs 

10. Usar os verbos to be, there + to be, to have (got), no past simple, nas formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

11. Usar verbos regulares e irregulares mais frequentes, no past simple, nas formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

12. Usar o verbo to do, como auxiliar, no past simple, nas formas negativa e interrogativa. 

13. Usar os verbos no future, com will/won’t + bare infinitive. 

14. Expressar a ideia de futuro com going to e com present continuous. 

15. Usar os modal verbs will/won’t, may/might, should/shouldn’t. 

16. Usar os verbos no past continuous. 

17. Referir-se a duas ações no passado, utilizando when + past continuous + past simple. 
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18. Reconhecer e utilizar alguns phrasal verbs nos tempos verbais estudados (look after, 

take off, fill in). 

Word Formation 

19. Reconhecer alguns compounds (bookshelf, staircase). 

20. Reconhecer processos de formação de palavras por prefixação e sufixação 

(happy/unhappy, happy/happiness, teach/teacher). 

Lexical Chunks 

21. Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas no 

domínio intercultural. 

Language Awareness 

 To be + adjective (I’m cold / I have cold). 

 Past Simple com auxiliar: I didn’t go to school/I didn’t went to school 

 Uso de tonight, tomorrow, this weekend… para planos futuros com o presente 

continuous. 

8.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Compreensão Oral/ (Listening L8) 

1. Compreender conteúdos simples reproduzidos em meios áudio/audiovisuais 

adequados ao nível de conhecimentos do aluno 

1. Identificar o conteúdo principal do que ouve e vê. 

2. Identificar os intervenientes no discurso. 

3. Identificar a sequência do discurso. 

2. Conhecer diferentes tipos de registo com alguma facilidade 

1. Distinguir entre discurso formal e informal. 

2. Reconhecer características do interlocutor/emissor através do registo utilizado. 

Domínio: Leitura/ (Reading R8) 

3. Ler textos breves de tipologia diversificada 

1. Entender cartas pessoais sobre assuntos familiares. 

2. Entender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural 

(personalidades do meio artístico, o mundo dos adolescentes). 

3. Identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas. 
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4. Utilizar dicionários monolingues para consulta 

1. Reconhecer a organização do dicionário. 

2. Identificar algumas abreviaturas do dicionário. 

3. Saber procurar entradas e seus significados. 

4. Saber procurar colocações associadas a alguns verbos estudados (make/do/know/meet). 

5. Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva 

1. Identificar as personagens e a sua descrição. 

2. Compreender os acontecimentos e a sua sequência. 

Domínio: Interação Oral/ (Spoken Interaction SI8) 

6. Participar num diálogo simples, previamente preparado, podendo pedir ajuda e 

reformular 

1. Formular perguntas e dar respostas sobre vivências dos jovens em diferentes meios 

culturais (hábitos alimentares, modas, hobbies). 

2. Usar vocabulário adequado aos temas estudados no domínio intercultural. 

3. Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis. 

4. Formular hipóteses prováveis. 

5. Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 

7. Produzir diálogos breves e simples em contextos diferenciados 

1. Pedir, dar e receber informações, em situações do quotidiano (compra de bilhetes, 

horários, compras em lojas). 

2. Dar e receber informação sobre quantidades e preços. 

8. Interagir, com alguma facilidade, em diferentes tipos de registo 

1. Usar registo formal e informal em contextos que lhe são familiares (Would you 

like...?/Do you want…?). 

2. Falar de preferências, escolhas (what would you prefer...?). 

Domínio: Produção Oral/ (Spoken Production SP8) 

9. Expressar-se numa linguagem simples e descritiva em situações previamente 

preparadas 

1. Descrever acontecimentos e atividades passadas e futuras. 
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2. Descrever acontecimentos e atividades hipotéticas. 

3. Apresentar soluções para problemas ambientais. 

4. Falar sobre o mundo dos adolescentes. 

5. Descrever tradições do seu meio cultural (Natal, Páscoa). 

Domínio: Escrita/ (Writing W8) 

10. Interagir, com linguagem frequente, sobre assuntos do dia a dia 

1. Escrever ou responder a um e-mail pessoal ou a um postal (pedir informação, desejar 

boas festas), utilizando fórmulas de saudação e despedida adequadas. 

2. Escrever ou responder a uma carta informal (fazer ou aceitar um convite, agradecer, 

pedir desculpa). 

11. Produzir textos breves, de 50 a 80 palavras, com vocabulário frequente 

1. Escrever uma notícia (jornal da escola). 

2. Escrever sobre uma personagem, um museu ou um monumento pesquisado. 

Domínio: Intercultural/ (Intercultural Domain ID8) 

12. Conhecer alguns aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa 

1. Identificar personalidades do meio artístico. 

2. Identificar monumentos e museus. 

3. Identificar locais de interesse a visitar. 

13. Conhecer e descrever temas da atualidade 

1. Identificar problemas ambientais e soluções possíveis. 

2. Identificar alguns meios de comunicação social. 

14. Reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos 

1. Identificar diferentes hábitos alimentares. 

2. Entender o mundo dos adolescentes: hobbies, moda, estados emocionais. 

Domínio: Léxico e Gramática/(Lexis and Grammar LG8) 

15. Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas 

frequentes do funcionamento da língua 

Nouns 
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1. Usar countable e uncountable nouns. 

Adjectives 

2. Identificar a ordem de vários adjetivos que qualificam o mesmo nome. 

3. Usar so + adjective. 

Relative Pronouns 

4. Usar who, which, whose e that. 

Quantifiers 

5. Usar much, many, a lot of/lots of, a few, a little. 

If Clauses 

6. Exprimir situações hipotéticas, usando if clauses (zero and first conditional). 

Verbs 

7. Descrever acontecimentos no passado com used to/didn’t use to. 

8. Usar os verbos no present perfect. 

9. Usar o present perfect com for, since, just, already, never/ever, yet. 

10. Distinguir quando deve utilizar o past simple e o present perfect. 

11. Usar would/wouldn’t, could/couldn´t, must/ mustn’t e have to. 

12. Usar alguns phrasal verbs (find out, call back). 

Lexical Chunks 

13. Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas no 

domínio intercultural. 

Language Awareness 

 Particularidades do uso da negativa (I didn’t see anything/I didn’t see nothing) 

 Diferença entre I used to…/ I usually… 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Compreensão Oral/ (Listening L9) 

1. Compreender discursos produzidos de forma clara 

1. Seguir orientações e informações com algum pormenor. 

2. Seguir uma apresentação breve desde que o tema seja familiar. 
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3. Identificar formas de tratamento formal e informal. 

4. Distinguir formas de tratamento não-ofensivas/ofensivas. 

2. Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que adequados ao 

nível de conhecimentos do aluno 

1. Seguir os aspetos principais em programas sobre assuntos familiares. 

2. Seguir instruções simples (programas de culinária, bricolage). 

Domínio: Leitura/ (Reading R9) 

3. Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação 

1. Identificar o slogan e o público alvo de textos publicitários em diferentes contextos 

culturais. 

2. Identificar os pontos principais em textos jornalísticos. 

3. Reconhecer a linha geral de argumentação de um texto, mas não necessariamente de 

forma pormenorizada. 

4. Identificar as principais conclusões em textos de opinião. 

4. Utilizar dicionários diversificados para consulta 

1. Saber procurar entradas e seus significados. 

2. Saber aplicar a informação recolhida no âmbito da compreensão e da expressão. 

5. Ler textos adaptados de leitura extensiva 

1. Identificar as personagens e os acontecimentos narrados. 

2. Identificar os sentimentos e desejos das personagens. 

Domínio: Interação Oral/ (Spoken Interaction SI9) 

6. Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e 

reformular o discurso 

1. Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando 

questionado diretamente e de forma clara. 

2. Combinar com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia (idas ao cinema, 

encontros). 

3. Exprimir situações hipotéticas pouco prováveis. 

4. Recontar o discurso de outrem. 

7. Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da atualidade 
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1. Usar diferentes graus de formalidade. 

2. Trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

Domínio: Produção Oral/ (Spoken Production SP9) 

8. (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 

adequadas 

1. Dramatizar pequenos textos. 

2. Falar sobre um anúncio, um filme ou um livro. 

3. Fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse. 

9. Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal 

1. Expressar opinião sobre os temas estudados. 

Domínio: Escrita/ (Writing W9) 

10. Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral 

1. Escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais. 

2. Escrever ou responder a cartas, descrevendo experiências, impressões, reações e 

sentimentos. 

11. Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, utilizando 

vocabulário frequente, mas diversificado 

1. Escrever o guião de uma entrevista. 

2. Escrever comentários subordinados a tópicos ou imagens fornecidos. 

3. Escrever sobre um produto/um anúncio publicitário. 

4. Escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

Domínio: Intercultural/ (Intercultural Domain ID9) 

12. Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa 

1. Identificar personagens do meio artístico, literário, científico e político. 

2. Identificar obras de destaque (livros, filmes, quadros). 

13. Conhecer universos culturais diferenciados 

1. Identificar alguns fatores que impeçam a comunicação intercultural (utilizar o discurso 

adequado para expressar tolerância para com as ideias dos outros, discordância e 

aceitação). 
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2. Identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens (intercâmbios, campos de 

férias, voluntariado). 

3. Identificar transformações no modo de estar e de viver (saúde, trabalho, lazer, 

tecnologia). 

Domínio: Léxico e Gramática/ (Lexis and Grammar LG9) 

14. Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas do 

funcionamento da língua com alguma complexidade 

Connectors 

1. Usar either … or, neither … nor. 

2. Usar therefore, however e even though. 

Relative Pronouns 

3. Omitir who, which, that quando o pronome tem a função de objeto na frase. 

Reported Speech 

4. Reproduzir, no discurso indireto, afirmações, perguntas e ordens introduzidas por verbos 

no present simple e past simple. 

If Clauses 

5. Exprimir situações hipotéticas, usando if clauses (second conditional). 

Verbs 

6. Usar ask, say, tell, explain, suggest no discurso indireto. 

7. Distinguir verb + infinitive (forget to go) de verb + -ing form (avoid going). 

8. Usar o past perfect. 

Question-tags 

9. Usar question-tags. 

Idioms 

10. Reconhecer algumas expressões idiomáticas mais frequentes (body idioms, food idioms). 

Lexical Chunks 

11. Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas no 

domínio intercultural. 

Language Awareness 
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 Uso de say e tell. 

8.4.1 Espanhol (2ºCEB) 

Metas de Aprendizagem  

Domínio: Compreensão Oral 

O aluno identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em mensagens e 

textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, publicidade, canções, 

clips, entre outros) relacionados com o meio envolvente, situações do quotidiano e 

experiências pessoais, sempre que sejam articulados de forma clara e pausada. 

Domínio: Compreensão Escrita 

O aluno identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em mensagens e 

textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, publicidade, catálogos, receitas, 

ementas, artigos de jornal, banda desenhada, entre outros), relacionados com o meio 

envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam constituídos 

essencialmente por frases simples e vocabulário familiar. 

 

Domínio: Interação Oral 

O aluno interage em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares. 

Pede e dá informações e troca opiniões sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e 

experiências pessoais, tendo em conta o discurso do interlocutor e respeitando os princípios 

de delicadeza.  

Pronuncia, geralmente, de forma compreensível, um repertório limitado de expressões e de 

frases, mobilizando estruturas gramaticais elementares. 

Domínio: Interação Escrita 

O aluno escreve cartas e mensagens simples e curtas (50-60 palavras).  

Pede e dá informações sobre o meio envolvente e situações do quotidiano e experiências 

pessoais.  

Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando-as ao 

destinatário.  
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Utiliza vocabulário elementar e frases simples, articulando as ideias com conectores básicos 

de coordenação e subordinação. 

Domínio: Produção Oral 

O aluno exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. 

Descreve o meio envolvente e situações do quotidiano.  

Conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 

exprime opiniões, gostos e preferências.  

Usa um repertório limitado de expressões e de frases, mobilizando estruturas gramaticais 

elementares.  

Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

Domínio: Produção Escrita 

O aluno escreve textos simples e curtos (50-60 palavras).  

Descreve situações do quotidiano.  

Conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 

exprime opiniões, gostos e preferências.  

Respeita as convenções textuais e utiliza vocabulário elementar e frases simples, articulando 

as ideias com conectores básicos de coordenação e subordinação. 

8.4.2Espanhol (3ºCEB) 

Metas de Aprendizagem  

Domínio: Compreensão Oral 

O aluno compreende as ideias principais, seleciona e associa informação pertinente em 

textos diversos (noticiários, reportagens, documentários, entrevistas, canções, clips e 

sequências fílmicas, entre outros) sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do 

lazer, assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 

estruturadas com marcadores explícitos, predomine o vocabulário frequente, contenha 

expressões idiomáticas muito correntes e a articulação seja clara. 

Domínio: Compreensão Escrita 

O aluno compreende as ideias principais, seleciona e associa informação pertinente em 

textos descritivos, explicativos, narrativos e argumentativos (cartas e mensagens, catálogos, 
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artigos de imprensa, publicidade, textos literários, entre outros) sobre situações do 

quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, assuntos da atualidade cultural, política e 

científica, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos, predomine o 

vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

Domínio: Interação Oral 

O aluno interage com fluência em conversas inseridas em situações familiares.  

Troca ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o 

mundo do trabalho e do lazer, temas da atualidade e assuntos abstratos.  

Reage, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor e respeita os princípios de 

delicadeza.  

Usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas muito frequentes, assim como estruturas 

frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais adequados para ligar, clarificar, 

reformular as ideias e solicitar esclarecimentos e explicações.  

Pronuncia geralmente de forma clara e com um ritmo e uma entoação apropriados. 

 

Domínio: Interação Escrita 

O aluno escreve cartas e mensagens (140-180 palavras).  

Pede e dá informações, exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do 

seu interesse e temas de atualidade.  

Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando-as ao 

destinatário.  

Utiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes, assim como 

estruturas gramaticais e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos 

(conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros). 

Domínio: Produção Oral 

O aluno exprime-se com alguma fluência em monólogos preparados previamente. Descreve, 

narra e/ou expõe informações sobre assuntos do seu interesse e temas da atualidade, 

apresentando argumentos exprimindo opiniões, gostos e preferências.  
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Usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas frequentes assim como estruturas frásicas 

diversas, mobilizando recursos gramaticais adequados para construir uma sequência linear 

de informações.  

Pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 

Domínio: Produção Escrita 

O aluno escreve textos diversos (140-180 palavras).  

Descreve situações, narra acontecimentos e expõe com clareza informações, opiniões e 

argumentos sobre assuntos do seu interesse e temas da atualidade.  

Respeita as convenções textuais, utiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas 

muito correntes, assim como estruturas gramaticais e recursos adequados para construir 

textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros). 

8.4.3 Francês (3º CEB) 

É indispensável, nesta fase, promover o desenvolvimento de competências 

estratégicas, quer no plano comunicativo, quer no plano do saber-aprender. A 

consciencialização, por parte do aprendente, dos saberes e do saber-fazer de que dispõe e, 

por outro lado, dos procedimentos necessários à apropriação de elementos novos e sua 

incorporação no conjunto de aquisições já realizadas, torna-se condição essencial de uma 

progressão na aprendizagem. 

Quanto à aprendizagem da Língua Estrangeira II, torna-se necessário adotar 

estratégias específicas de ensino, considerando o nível etário dos aprendentes e a sua 

experiência anterior na aprendizagem da primeira língua estrangeira. 

De facto, os aprendentes tiveram já oportunidade de desenvolver capacidades que favorecem 

a aprendizagem da Língua II: experimentaram o uso de um língua estrangeira e a reflexão 

sobre esse uso, estratégias de aprendizagem, métodos de trabalho e desenvolveram a 

capacidade de abstração e de conceptualização. O desenvolvimento da competência de 

comunicação nos vários domínios beneficiará do recurso às abordagens por analogia e por 

contraste com a Língua Materna e a Língua Estrangeira I. Importante será responder ao 

interesse que os aprendentes, pela sua maturidade, revelam perante a atualidade, 

possibilitando-lhes o contacto com grande número e variedade de documentos que 

proporcionem interações significativas. 
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Metas de Aprendizagem 

Domínios: 

1- Compreensão 

- Ouvir textos orais de natureza diversificada adequados ao desenvolvimento intelectual, 

sócio-afetivo e linguístico do aluno; 

- Ler textos escritos de natureza diversificada adequados ao desenvolvimento intelectual, 

sócio-afetivo e linguístico do aluno; 

2- Interação 

- Ouvir / falar em situações de comunicação diversificadas; 

 - Ler / escrever em situações de comunicação diversificada; 

3- Produção literária 

- Falar / produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de comunicação 

- Escrever / produzir textos escritos correspondendo a necessidades específicas de 

comunicação; 

4- Saber apreender 

- Participar de forma consciente na construção de uma competência plurilingue e 

pluricultural; 

- Utilizar estratégias da língua francesa enquanto instrumento de comunicação; 

- Utilizar estratégias de apropriação do sistema da língua; 

- Adotar estratégias e procedimentos adequados às necessidades específicas de 

aprendizagem;  

5- Saber ser e estar 

- Interagir no contexto da sala de aula de forma responsável e colaborativa, contribuindo 

para a criação de um bom clima de trabalho; 

- Participar no contexto da escola de forma responsável e colaborativa; 

- Assumir atitudes de solidariedade e de empenhamento face a problemas actuais de âmbito 

nacional e internacional; 

- Progredir na construção da sua identidade pessoal e social através do desenvolvimento do 

espírito crítico, da autonomia e da responsabilidade; 

- Ser assíduo e pontual  
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9. Departamento Curricular de Ciências Humanas e Sociais 

9.1. História e Geografia de Portugal (2ºCEB) 

As Metas Curriculares de História e Geografia de Portugal para o 2.º Ciclo do Ensino Básico 

têm por base os conteúdos do Programa de História e Geografia de Portugal, em vigor 

(1991); devem ser objeto primordial de ensino, constituindo um referencial para professores 

e encarregados de educação. As Metas encontram-se organizadas, em cada ano de 

escolaridade, por domínios, estando prevista a lecionação de três domínios em cada ano 

escolar. No 2.º ciclo do ensino básico a disciplina de História e Geografia de Portugal 

estrutura-se nos seguintes Domínios: 

5.º ano - A Península Ibérica: Localização e quadro; A Península Ibérica: dos primeiros 

povos à formação de Portugal (século XII) e Portugal do século XIII ao século XVII. 

6.º ano - Portugal do século XVIII ao século XIX, Portugal do século XX , Portugal Hoje. 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: A Península Ibérica: Localização e quadro natural 

A Península Ibérica – Localização 

1.Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em História 

2. Conhecer a localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no Mundo 

A Península Ibérica – quadro natural 

1. Conhecer e compreender o relevo da Península Ibérica 

2. Compreender os elementos de clima 

3. Compreender os fatores que interferem no clima da Península Ibérica 

4. Compreender a distribuição regional dos principais elementos do clima 

5. Compreender a diversidade climática da Península Ibérica 

6. Conhecer e compreender os principais rios da Península Ibérica 

7. Conhecer e compreender a vegetação natural da Península Ibérica 

8. Conhecer e compreender a diversidade natural dos arquipélagos dos Açores e da 

Madeira 
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Domínio: A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século 

XII) 

As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 

1. Conhecer e compreender as primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 

2. Conhecer e compreender as características das primeiras comunidades agropastoris da 

Península Ibérica 

3. Conhecer os primeiros povos mediterrânicos que contactaram com as populações da 

Península Ibérica 

Os Romanos na Península Ibérica 

1. Conhecer e compreender o processo de conquista romana da Península Ibérica 

2. Conhecer e compreender as mudanças operadas na Península Ibérica durante a 

romanização 

3. Conhecer e compreender o processo de cristianização dos povos peninsulares 

4. Conhecer o contributo dos visigodos para uma nova unidade peninsular após o fim do 

Império Romano do Ocidente 

Os Muçulmanos na Península Ibérica 

1. Conhecer a religião islâmica 

2. Conhecer o processo de ocupação e as relações entre muçulmanos e cristãos na 

Península Ibérica 

3. Conhecer e compreender a herança muçulmana na Península Ibérica 

A formação do reino de Portugal 

1. Conhecer e compreender o longo processo de reconquista cristã 

2. Conhecer e compreender a formação do Condado Portucalense 

3. Conhecer e compreender a passagem do Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

Domínio: Portugal do século XIII ao século XVII 

Portugal nos séculos XIII e XIV 

1. Compreender as relações entre as principais atividades económicas dos séculos XIII e 

XIV e os recursos naturais disponíveis 
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2. Conhecer e compreender aspectos da sociedade e da cultura medieval portuguesa dos 

séculos XIII e XIV 

3. Compreender o século XIV europeu 

4. Conhecer as causas e consequências do problema sucessório português de 1383-1385 

5. Conhecer e compreender a consolidação da independência Portuguesa 

Portugal nos séculos XV e XVI 

1. Conhecer e compreender os desafios, as motivações e as condições para o pioneirismo 

português na expansão 

2. Conhecer os rumos da expansão quatrocentista 

3. Conhecer e compreender as grandes viagens transatlânticas dos povos peninsulares 

4. Conhecer e compreender as características do império português do século XVI 

5. Conhecer e compreender os efeitos da expansão marítima 

6. Conhecer e compreender a influência da expansão marítima na ciências, na literatura e 

arte portuguesas 

Portugal: da União Ibérica à restauração da independência 

1. Conhecer e compreender o conjunto de fatores que levaram à perda de independência 

portuguesa em 1580 

2. Conhecer e compreender o domínio filipino em Portugal (1580-1640) 

3. Conhecer a Restauração da independência, em 1640, e os efeitos da guerra da 

Restauração 

 

6.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Portugal do século XVIII ao século XIX 

O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII 

1. Conhecer e compreender as características do império português dos séculos XVII e 

XVIII 

2. Conhecer e compreender as características do poder político no tempo de D. João V 

3. Conhecer a sociedade portuguesa no século XVIII 
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4. Conhecer aspetos da arte no tempo de D. João V 

5. Conhecer e compreender a ação governativa do Marquês de Pombal 

A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 

1. Conhecer e compreender a revolução francesa e as invasões napoleónicas 

2. Conhecer e compreender a Revolução Liberal de 1820 

3. Conhecer e compreender as consequências da Revolução Liberal de 1820 

4. Conhecer o longo processo de afirmação da Monarquia Liberal 

Portugal na segunda metade do século XIX 

1. Conhecer e compreender o processo de modernização das atividades produtivas 

portuguesas na segunda metade do século XIX 

2. Conhecer o desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de transporte operado 

pela Regeneração e os seus efeitos 

3. Conhecer e compreender o alcance das medidas tomadas pelos liberais na educação e na 

justiça 

4. Conhecer e compreender o aumento da população e o êxodo rural verificado na segunda 

metade do século XIX 

5. Conhecer e compreender as características da sociedade e a vida quotidiana nas cidades 

e nos campos na segunda metade do século XIX 

6. Conhecer as características da arte da segunda metade do século XIX 

Domínio: Portugal do século XX 

Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 

1. Conhecer e compreender as razões da queda da monarquia constitucional 

2. Conhecer e compreender o funcionamento do regime da 1.ª República e os seus símbolos 

3. Conhecer as principais realizações da 1.ª República 

4. Conhecer e compreender os motivos do fim da 1.ª República e a instauração da ditadura 

militar em 1926 

O Estado Novo (1933-1974) 

1. Compreender a ascensão de Salazar e a construção do Estado Novo 
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2. Conhecer e compreender os mecanismos de difusão dos ideais do Estado Novo e de 

repressão para com os opositores 

3. Conhecer e compreender os principais movimentos de resistência ao Estado Novo 

4. Conhecer e compreender a manutenção do colonialismo português e a Guerra Colonial 

O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 

1. Conhecer e compreender as causas do golpe militar do 25 de Abril de 1974 

2. Conhecer e compreender as consequências do 25 de Abril de 1974 ao nível da 

democratização do regime e da descolonização 

3. Conhecer os órgãos de poder democráticos 

4. Analisar algumas conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta no nosso 

tempo 

Espaços em que Portugal se Integra 

1. Conhecer a União Europeia (UE) como uma das organizações internacionais em que 

Portugal se integra 

2. Conhecer outras organizações internacionais em que Portugal se integra 

Domínio: Portugal Hoje 

A População Portuguesa 

1. Compreender a importância dos recenseamentos na recolha de informação sobre a 

população 

2. Conhecer a evolução da população em Portugal e compreender a sua relação com o 

crescimento natural 

3. Compreender o contributo do saldo migratório na evolução da população em Portugal 

4. Compreender a distribuição da população em Portugal 

5. Conhecer a evolução da população portuguesa por grupos etários 

6. Conhecer e compreender as consequências do duplo envelhecimento da população em 

Portugal 

Os lugares onde vivemos 

1. Compreender as características da população rural e urbana e os seus modos de vida 
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2. Compreender a desigual dinâmica populacional das áreas rurais e das áreas urbanas 

3. Compreender a atratividade exercida pelas áreas urbanas 

Atividades que desenvolvemos 

1. Conhecer a repartição das atividades económicas por sectores 

2. Compreender a evolução da distribuição da população por setores de atividade em 

Portugal 

3. Conhecer e compreender as características da agricultura em Portugal 

4. Compreender a importância da floresta em Portugal 

5. Compreender a atividade piscatória em Portugal 

6. Compreender a evolução da indústria em Portugal 

7. Compreender a crescente importância das energias renováveis em Portugal 

8. Compreender o comércio em Portugal 

9. Compreender a crescente importância dos serviços entre as atividades económicas em 

Portugal 

O mundo mais perto de nós 

1. Compreender a importância dos transportes na sociedade atual 

2. Conhecer e compreender a importância das telecomunicações na sociedade atual 

Lazer e Património 

1. Compreender a desigual distribuição da prática do lazer e do turismo a nível nacional 

2. Compreender a importância da preservação do património 

9.2. História (3ºCEB) 

7.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Das sociedades recolectoras às primeiras civilizações 

Das sociedades recolectoras às primeiras sociedades produtoras 

1. Conhecer o processo de hominização 

2. Conhecer e compreender as características das sociedades do Paleolítico 
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3. Compreender as vivências religiosas e as manifestações artísticas do Homem do 

Paleolítico 

4. Compreender e comparar as sociedades produtoras com as sociedades recoletoras 

5. Conhecer e compreender os cultos e a arte dos homens do neolítico 

Contributos das civilizações urbanas 

1. Conhecer e compreender a formação das primeiras civilizações urbanas 

2. Conhecer e compreender as relações económicas e as estruturas sociais (a partir de 

exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 

3. Conhecer e compreender a complexificação da organização política (a partir de 

exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 

4. Conhecer e analisar a importância das vivências religiosas, culturais e artísticas (a 

partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 

5. Conhecer os principais contributos das primeiras civilizações urbanas para o 

funcionamento das sociedades até aos nossos dias 

Domínio: A herança do Mediterrâneo Antigo 

O mundo helénico 

1. Conhecer e compreender o processo de formação e afirmação das cidades-estado gregas 

originárias (séculos VIII a IV a.C.) 

2. Conhece e compreender a organização económica e social no mundo grego 

3. Conhecer o elevado grau de desenvolvimento atingido no mundo grego pela cultura e 

pela arte 

4. Conhecer o processo de estruturação do mundo grego e de relacionamento do mesmo 

com outros espaços civilizacionais 

5. Avaliar o contributo da Grécia Antiga para a evolução posterior das sociedades humanas 

Roma e o império 

1. Conhecer e compreender a formação do Império e o processo de romanização 

2. Conhecer e compreender a organização económica e social da Roma imperial 

3. Conhecer e compreender a cultura e a arte romana 
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4. Compreender a origem e a expansão do Cristianismo no seio das expressões religiosas 

do mundo romano 

5. Conhecer as marcas do mundo romano para as civilizações que lhe sucederam e para as 

sociedades atuais 

A Europa do século VI ao XII 

1. Conhecer e compreender o novo mapa político da Europa após a queda do Império 

Romano do Ocidente 

2. Compreender as relações entre o clima de insegurança e o predomínio de uma economia 

ruralizada na Alta Idade Média com a organização da sociedade medieval 

3. Conhecer a vivência religiosa no Ocidente europeu entre os séculos VI e XII 

4. Conhecer e compreender as características fundamentais das expressões culturais e 

artísticas 

O mundo muçulmano em expansão 

1. Conhecer e compreender a génese e expansão do islamismo 

2. Conhecer e compreender a ocupação muçulmana e a resistência cristã na Península 

Ibérica 

3. Conhecer e compreender as interações entre o mundo muçulmano e o mundo cristão 

4. Conhecer e compreender a formação do reino de Portugal num contexto de reconquista 

cristã 

Domínio: O contexto europeu do século XII ao XIV 

Apogeu e desagregação do “ordem” feudal 

1. Conhecer e compreender as transformações da economia europeia do século XII ao XIV 

2. Conhecer e compreender algumas das características da organização do poder entre os 

séculos XII e o XIV 

3. Conhecer e compreender as principais expressões da religião, cultura e artes do século 

XII ao XIV 

4. Conhecer características do poder, da economia, da sociedade e da cultura de Portugal 

do século XII ao XIV 

As crises do século XIV 
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1. Conhecer e compreender as causas da crise do século XIV na Europa 

3. Conhecer e compreender os “levantamentos populares” rurais, os conflitos sociais 

urbanos e os “movimentos milenaristas” 

4. Conhecer e compreender as especificidades da crise do século XIV em Portugal 

8.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

O expansionismo europeu 

1. Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu 

2. Conhecer os processos de expansão dos Impérios Peninsulares 

3. Compreender as transformações decorrentes do comércio à escala mundial 

4. Compreender os séculos XV e XVI como período de ampliação dos níveis de 

multiculturalidade das sociedades 

5. Conhecer o processo de união dos impérios peninsulares e a Restauração da 

Independência portuguesas em 1640 

Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

1. Conhecer e compreender o Renascimento 

2. Conhecer e compreender a Reforma Protestante 

3. Conhecer e compreender a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante 

4. Conhecer e compreender a forma como Portugal foi marcado por estes processos de 

transformação cultural e religiosa 

Domínio: O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

O Antigo Regime europeu: regra e exceção 

1. Conhecer e compreender o Antigo Regime europeu a nível político e social 

2. Conhecer os elementos fundamentais de caracterização da economia do Antigo Regime 

europeu 

3. Conhecer e compreender os elementos fundamentais da arte e da cultura no Antigo 

Regime 
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4. Conhecer e compreender a afirmação política e económica da Holanda e da Inglaterra, 

nos séculos XVII e XVIII 

5. Conhecer as diferentes etapas da evolução de Portugal, em termos políticos, sociais e 

económicos, no século XVII e na primeira metade do século XVIII 

Um século de mudanças (século XVIII) 

1. Conhecer e compreender os vetores fundamentais do Iluminismo 

2. Conhecer e compreender a realidade portuguesa na segunda metade do século XVIII 

Domínio: O arranque da “Revolução Industrial” e o triunfo dos regimes liberais 

conservadores 

Da “Revolução Agrícola” à “Revolução Industrial” 

1. Compreender os principais condicionalismos explicativos do arranque da “Revolução 

Industrial” na Inglaterra 

2. Conhecer e compreender as características das etapas do processo de industrialização 

europeu de meados do século XVIII e inícios do século XIX 

3. Conhecer e compreender as implicações ambientais da atividade das comunidades 

humanas e, em particular, das sociedades industrializadas 

Revoluções e Estados liberais conservadores 

1. Conhecer e compreender a Revolução Americana e a Revolução Francesa 

2. Conhecer e compreender a evolução do sistema político em Portugal desde as Invasões 

Francesas até ao triunfo do liberalismo após a guerra civil 

Domínio: A civilização industrial no século XIX 

Mundo industrializado e países de difícil industrialização 

1. Conhecer e compreender a consolidação dos processos de industrialização 

3. Conhecer e compreender os principais aspectos da cultura do século XIX 

2. Conhecer e compreender os sucessos e bloqueios do processo português de 

industrialização 

Burgueses e proletários, classes médias e camponeses 

1. Conhecer e compreender a evolução demográfica e urbana no século XIX 
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2. Conhecer e compreender o processo de afirmação da burguesia e crescimento das 

classes médias 

3. Conhecer e compreender a evolução do operariado 

 

9.3. Geografia (3ºCEB) 

DOMÍNIO 1 A Terra: estudos e representações 

Subdomínio 1.1. A Geografia e o território 

Compreender o objeto e o método da Geografia 

Reconhecer a Geografia como a ciência que estuda os territórios resultantes da inter-relação 

entre a natureza e as sociedades.  

Descrever a influência dos fatores físicos e humanos no planeamento do território e a sua 

interdependência.  

Identificar, no território, paisagens com diferentes graus de humanização.  

Identificar as principais etapas de uma pesquisa em Geografia.  

Identificar as principais fontes de informação utilizadas pelos geógrafos.  

Distinguir observação direta de observação indireta.  

DOMÍNIO 1 A Terra: estudos e representações 

Subdomínio 1.2. A representação da superfície terrestre 

Conhecer diferentes formas de representação da superfície terrestre  

Identificar diferentes formas de representação da superfície terrestre (mapas, globos, 

fotografias aéreas, imagens de satélite, ortofotomapas…), referindo as respetivas vantagens 

e desvantagens.  

Identificar formas de representação adequadas aos diferentes tipos de pesquisa a efetuar.  

Definir, de forma simplificada, sistemas de informação geográfica.  

Reconhecer a importância da utilização dos sistemas de informação geográfica na 

representação de diferentes fenómenos.  

Compreender diferentes tipos de projeções cartográficas  

Definir projeção cartográfica.  

Identificar os principais tipos de projeção.  

Reconhecer as distorções introduzidas por cada uma das projeções.  

Aplicar conhecimentos na elaboração de representações cartográficas do território  

Construir esboços cartográficos do lugar onde vive, de Portugal, da Europa e do mundo.  
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Desenhar mapas mentais.  

Compreender a diversidade de representações cartográficas  

Identificar os elementos fundamentais de um mapa - título, legenda, orientação, escala e 

fonte- descrevendo a informação fornecida por cada um desses elementos.  

Definir escala.  

Distinguir mapas com diferentes escalas com base na observação de diferentes tipos de 

representações cartográficas (planisférios, mapas corográficos, mapas topográficos, plantas), 

classificando-os em mapas de pequena e de grande escala.  

Relacionar as diferentes escalas com o grau de pormenor e a área representada.  

Distinguir mapas de base de mapas temáticos (físicos, políticos, demográficos, 

económicos…).  

Selecionar o mapa adequado em função do problema colocado.  

Utilizar as tecnologias de informação geográfica na representação da superfície terrestre. 

(Facultativo) 

Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de distâncias reais  

Converter escalas numéricas em gráficas e vice-versa.  

Calcular a distância real a partir da distância no mapa.  

Calcular distâncias a partir de ferramentas informáticas (por exemplo, Google Earth) e/ou 

GPS. (Facultativo)  

DOMÍNIO 1 A Terra: estudos e representações 

Subdomínio 1.3. A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 

Compreender a importância dos processos de orientação na localização relativa  

Basear-se nos rumos da rosa-dos-ventos (pontos cardeais, colaterais e intermédios) para a 

localização relativa dos lugares.  

Orientar-se através do Sol, tendo por base o movimento diurno aparente do Sol.  

Orientar-se através da Estrela Polar.  

Orientar-se corretamente através da bússola, tendo em consideração o conceito de 

declinação magnética.  

Compreender a importância dos elementos geométricos da esfera terrestre na localização 

absoluta  

Distinguir localização relativa de localização absoluta, salientando as vantagens da 

localização absoluta.  

Assinalar os elementos geométricos da esfera terrestre: eixo da Terra, polos, equador, 

meridianos e paralelos.  
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Distinguir círculo máximo de círculo menor.  

Localizar os trópicos de câncer e de capricórnio e os círculos polares ártico e antártico.  

Aplicar o conhecimento das coordenadas geográficas na localização de um lugar  

Definir latitude.  

Definir longitude.  

Determinar a latitude e a longitude de um lugar, num mapa ou globo com rede 

cartográfica/geográfica.  

Utilizar ferramentas informáticas e o GPS para localizar lugares na superfície terrestre. 

(Facultativo)  

Conhecer especificidades físicas e humanas dos diferentes continentes  

Identificar os limites dos continentes.  

Localizar países e cidades nos continentes.  

Localizar as principais formas de relevo e os grandes rios.  

Mencionar informações relevantes de âmbito demográfico, cultural, económico (…).  

Conhecer e compreender a inserção de Portugal na Europa e na União Europeia  

Localizar os países europeus e, em particular, os que integram a União Europeia.  

Mencionar os principais objetivos da União Europeia.  

Referir os sucessivos alargamentos da União Europeia.  

Discutir a participação individual e comunitária, na União Europeia. 

DOMÍNIO 2 O meio Natural 

Subdomínio 2.1 O clima 

Compreender o clima como o resultado da influência dos diferentes elementos 

atmosféricos  

Caracterizar o estado de tempo para um determinado lugar e num dado momento.  

Distinguir estado de tempo de clima.  

Definir diferentes elementos de clima: temperatura, precipitação, humidade, nebulosidade, 

insolação, pressão atmosférica e vento.  

Identificar os instrumentos utilizados para medir e registar os elementos de clima e as 

respetivas unidades de quantificação.  

Justificar a utilidade da previsão dos estados do tempo.  

Compreender a variação diurna da temperatura  

Descrever a variação diurna da temperatura em diferentes lugares da Terra, com base em 

gráficos.  

Calcular a temperatura média diurna e a amplitude térmica diurna.  
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Relacionar a variação diurna da temperatura com o movimento de rotação da Terra.  

Relacionar o ângulo de incidência dos raios solares com a espessura da atmosfera a 

atravessar e com a superfície de incidência.  

Compreender a variação anual da temperatura  

Descrever a variação anual da temperatura em lugares do hemisfério norte e do hemisfério 

sul.  

Inferir as noções de temperatura média mensal e anual, e amplitude térmica mensal e anual.  

Relacionar a variação anual da temperatura com o movimento de translação da Terra, 

enfatizando os solstícios de junho e dezembro e os equinócios de março e setembro.  

Compreender a variação da temperatura com a latitude  

Relacionar os círculos menores de referência com as zonas climáticas terrestres, 

identificando-as: zona quente ou intertropical; zonas temperadas dos hemisférios norte e sul 

e zonas frias dos hemisférios norte e sul.  

Interpretar a distribuição das temperaturas médias à superfície da Terra a partir da leitura de 

mapas de isotérmicas.  

Explicar os principais fatores que influenciam a variação espacial da temperatura.  

Compreender a variação da temperatura em função da proximidade ou afastamento do 

oceano  

Explicar a função reguladora do oceano sobre as temperaturas.  

Definir correntes marítimas.  

Localizar correntes marítimas quentes e frias à escala planetária, salientando as do Atlântico 

Norte.  

Relacionar a variação da temperatura junto à costa com as correntes marítimas. 

Compreender a variação da temperatura em função do relevo  

Explicar a influência da altitude na variação da temperatura.  

Definir gradiente térmico vertical.  

Explicar a influência da exposição geográfica das vertentes na variação da temperatura 

(vertentes umbrias/sombrias de soalheira) 

Compreender diferentes fenómenos de condensação e sublimação  

Caracterizar diferentes fenómenos de condensação e de sublimação junto à superfície: 

orvalho, nevoeiro e geada.  

Associar as nuvens a fenómenos de condensação em altitude.  

Compreender a distribuição da precipitação à superfície da Terra  

Distinguir humidade absoluta de humidade relativa.  
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Definir ponto de saturação.  

Identificar diferentes formas de precipitação: chuva, neve e granizo.  

Descrever a distribuição da precipitação à superfície terrestre a partir da leitura de mapas de 

isoietas.  

Referir fatores que influenciam a variação da precipitação à escala planetária. Compreender 

a influência dos centros barométricos na variação da precipitação  

Definir isóbara.  

Distinguir centros de altas pressões (Anticiclones) de centros de baixas pressões 

(Depressões).  

Reconhecer o efeito da força de Coriolis nos movimentos do ar, no Hemisfério Norte e no 

Hemisfério Sul.  

Explicar a circulação do ar nos centros de altas e de baixas pressões.  

Localizar os principais centros de altas e baixas pressões em latitude e relacioná-los com a 

variação da precipitação à escala planetária.  

Identificar os principais centros barométricos que influenciam o clima de Portugal.  

Compreender a influência das massas de ar na variação da precipitação  

Definir massa de ar.  

Distinguir superfície frontal de frente.  

Explicar o processo de formação das chuvas frontais.  

Compreender a ação de fatores regionais na ocorrência de precipitação  

Explicar o processo de formação das chuvas de relevo ou orográficas.  

Explicar o processo de formação das chuvas convectivas.  

Relacionar a variação da precipitação com as correntes marítimas.  

Compreender a importância da representação gráfica da temperatura e precipitação na 

caracterização dos tipos de clima  

Definir gráfico termopluviométrico.  

Construir gráficos termopluviométricos.  

Interpretar os regimes térmico e pluviométrico a partir de um gráfico termopluviométrico.  

Compreender as relações entre os tipos de clima e as diferentes formações vegetais nas 

regiões quentes, temperadas e frias  

Construir gráficos termopluviométricos referentes a diferentes climas do mundo (equatorial, 

tropical húmido e tropical seco, desértico quente; temperados marítimo, continental e 

mediterrâneo; frio continental e subpolar).  

Comparar as características termopluviométricas dos diferentes tipos de climas do mundo.  
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Localizar os diferentes tipos de clima do mundo.  

Caracterizar as formações vegetais associadas a cada um dos climas do mundo (floresta 

equatorial, savana, estepe, xerófila dos desertos quentes; floresta mediterrânea, floresta 

caducifólia e estepe/pradaria; floresta boreal de coníferas e tundra).  

Compreender o clima de Portugal e as principais formações vegetais  

Caracterizar o clima de Portugal Continental e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, 

tendo por base diversos gráficos termopluviométricos.  

Explicar a influência dos fatores climáticos na variação da temperatura e da precipitação, em 

Portugal Continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira  

Caracterizar as principais formações vegetais em Portugal continental e nos arquipélagos 

dos Açores e da Madeira. 

DOMÍNIO 2 O meio natural 

Subdomínio 2.2. O relevo 

Compreender diferentes formas de relevo através da análise de mapas e da construção de 

perfis topográficos  

Interpretar mapas topográficos, identificando os principais elementos que os constituem.  

Interpretar mapas hipsométricos, descrevendo as diferentes formas de relevo.  

Construir perfis topográficos, a partir de mapas topográficos.  

Relacionar os perfis topográficos com as formas de relevo.  

Compreender os agentes externos responsáveis pela formação das diferentes formas de 

relevo  

Distinguir agentes internos de agentes externos.  

Caracterizar os principais agentes erosivos (água e vento).  

Distinguir as três fases do processo erosivo: desgaste, transporte e acumulação.  

Caracterizar grandes formas resultantes da erosão e da acumulação de sedimentos por ação 

da água e do vento.  

Conhecer e compreender as principais formas de relevo em Portugal  

Localizar as principais formas de relevo em Portugal.  

Explicar as características do relevo de Portugal.  

Exemplificar formas de relevo regionais resultantes da ação dos agentes erosivos.  

DOMÍNIO 2 O meio Natural 

Subdomínio 2.3. A dinâmica de uma bacia hidrográfica  

Compreender conceitos relacionados com a dinâmica de uma bacia hidrográfica  

Distinguir rede hidrográfica de bacia hidrográfica.  
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Distinguir caudal de regime fluvial.  

Caracterizar os diferentes regimes fluviais (perenes, intermitentes e efémeros).  

Explicar os fatores responsáveis pelos diferentes caudais e regimes fluviais.  

Distinguir leito normal de leito de inundação/leito maior e de leito de estiagem/leito menor.  

Compreender a dinâmica de uma bacia hidrográfica  

Caracterizar o perfil longitudinal e transversal de um rio.  

Identificar as diferentes secções de um rio.  

Relacionar as características das diferentes secções de um rio com os processos de 

erosão/acumulação predominantes.  

Compreender a dinâmica das bacias hidrográficas em Portugal  

Localizar as principais bacias hidrográficas em Portugal (luso-espanholas e exclusivamente 

nacionais).  

Explicar a variação espacial e temporal do caudal dos rios portugueses como resultante da 

interação entre fatores naturais e antrópicos.  

DOMÍNIO 2 O meio Natural 

Subdomínio 2.3. A dinâmica do litoral 

Compreender a evolução do litoral  

Distinguir litoral de linha de costa.  

Distinguir costa de arriba de costa de praia e duna.  

Explicar a ação do mar sobre uma arriba.  

Definir plataforma de abrasão.  

Distinguir arriba fóssil de arriba viva.  

Relacionar o traçado da linha de costa com estrutura litológica a ação erosiva e deposicional 

do mar. 

Compreender a evolução da linha de costa em Portugal  

Descrever a evolução da linha de costa em Portugal.  

Localizar as principais formas do litoral português (estuários, lagunas, tômbolos, restingas e 

cabos).  

Descrever os processos de formação das principais formas do litoral português.  

Identificar as principais causas para o recuo atual da linha de costa em Portugal.  

Discutir a importância da evolução do litoral no ordenamento do território.  
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8º ano 

DOMÍNIO A População e povoamento 

Subdomínio A.1. Evolução da população mundial 

 Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos. 

Explicar a importância dos recenseamentos gerais da população para a Geografia e o 

ordenamento do território. 

Definir: demografia, natalidade, mortalidade, crescimento natural, taxa de natalidade, taxa 

de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de crescimento natural, índice sintético de 

fecundidade, índice de renovação das gerações, índice de envelhecimento, esperança média 

de vida à nascença, migração, saldo migratório, crescimento real ou efetivo.  

 Aplicar o conhecimento de conceitos para determinar indicadores demográficos. 

Calcular: crescimento natural, crescimento real ou efetivo, taxa de natalidade, taxa de 

mortalidade, taxa de crescimento natural, taxa de mortalidade infantil, saldo migratório, 

índice de envelhecimento.  

Explicar o significado dos resultados obtidos através do cálculo de indicadores 

demográficos, refletindo sobre as respetivas implicações do ponto de vista demográfico.  

Compreender a evolução demográfica mundial. 

Descrever a evolução da população a nível mundial, a partir de leitura de gráficos.  

Distinguir regime demográfico primitivo de transição demográfica, explosão demográfica e 

regime demográfico moderno.  

Comparar a evolução da população em países com diferentes graus de desenvolvimento.  

Explicar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade, e de outros indicadores 

demográficos, em países com diferentes graus de desenvolvimento.  

Problematizar as consequências da desigual evolução demográfica em países com diferentes 

graus de desenvolvimento.  

Explicar o impacte dos diferentes regimes demográficos no desenvolvimento sustentável 

mundial. 

Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes 

políticas demográficas. 

Caraterizar a estrutura etária da população, a partir da construção de pirâmides etárias de 

diferentes países.  

Identificar fatores que interferem na evolução da composição da população por grupos 

etários e sexo.  
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Discutir as consequências da evolução da composição da população por grupos etários e 

sexo, assim como a necessidade de um ajustamento permanente entre os comportamentos 

demográficos e os recursos disponíveis.  

Compreender a diversidade demográfica em Portugal, através da análise de pirâmides 

etárias. 

Comparar, com recurso a pirâmides etárias, a evolução da estrutura etária da população em 

Portugal, nas últimas décadas.  

Comparar as realidades demográficas regionais em Portugal.  

Compreender a implementação de políticas demográficas tendo em consideração a 

realidade demográfica de um país. 

Distinguir políticas antinatalistas de políticas natalistas, enumerando medidas que 

promovam o aumento e a diminuição da natalidade.  

Referir exemplos de países onde são implementadas políticas natalistas e políticas 

antinatalistas.  

Discutir as políticas demográficas implementadas e a implementar em Portugal em função 

da sua realidade demográfica.  

 

DOMÍNIO A População e povoamento 

Subdomínio A.2. Distribuição da população mundial 

Compreender a distribuição da população mundial. 

Distinguir população total de população relativa/densidade populacional.  

Descrever a distribuição da população mundial, a partir de mapas, através da localização dos 

principais vazios humanos e das grandes concentrações populacionais.  

Explicar os fatores naturais e humanos que influenciam a repartição mundial da população.  

Compreender a distribuição da população em Portugal. 

Interpretar a distribuição da população em Portugal a partir da leitura de mapas, destacando 

a litoralização e a bipolarização da sua distribuição.  

Explicar os principais fatores que influenciam a distribuição da população em Portugal. 

 

DOMÍNIO A População e povoamento 

Subdomínio A.3. Mobilidade da população 

Compreender as causas e as consequências das migrações. 

Distinguir migração de emigração e de imigração.  
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Caraterizar diferentes tipos de migração: permanente, temporária e sazonal; externa e 

interna; intracontinental e intercontinental; clandestina e legal; êxodo rural e deriva urbana.  

Explicar as principais causas das migrações. 1.4 Explicar as principais consequências das 

migrações nas áreas de partida e nas áreas de chegada.  

Compreender os grandes ciclos migratórios internacionais. 

Caracterizar os grandes ciclos migratórios internacionais, através da interpretação de mapas 

com os fluxos migratórios.  

Localizar as principais regiões/países de origem da população migrante e principais 

regiões/países de destino da população migrante.  

Caraterizar a população migrante.  

Referir os fatores atrativos/repulsivos que influenciam as migrações.  

Discutir a importância dos movimentos migratórios na redistribuição da população europeia 

e mundial.  

Compreender, no tempo e no espaço, as migrações em Portugal. 

Caraterizar a evolução temporal da emigração em Portugal.  

Localizar os principais destinos da emigração portuguesa.  

Caraterizar a evolução da imigração em Portugal, referindo as principais origens dos 

imigrantes.  

Caraterizar a situação atual de Portugal no contexto das migrações internacionais. 

 

DOMÍNIO A População e povoamento 

Subdomínio A.4. Cidades, principais áreas de fixação humana 

Cidades, principais áreas de fixação humana 

1. Compreender a origem e o crescimento das cidades. 

1.1 Referir critérios utilizados na definição de cidade.  

1.2 Referir fatores responsáveis pelo surgimento das cidades.  

1.3 Explicar os principais fatores de crescimento das cidades em países com diferentes graus 

de desenvolvimento.  

1.4 Explicar o processo de formação de uma área metropolitana e de uma megalópolis, 

localizando as principais megalópolis, a nível mundial. 

1.5 Discutir as consequências do forte crescimento urbano em países com diferentes graus 

de desenvolvimento.  

1.6 Mencionar possíveis soluções para os problemas das cidades.  

1.7 Discutir a importância das cidades sustentáveis.  
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2. Compreender a organização morfofuncional das cidades. 

2.1 Distinguir função urbana de área funcional.  

2.2 Caraterizar as funções das cidades: residencial, comercial, industrial, político-

administrativa, cultural, religiosa (…).  

2.3 Caraterizar as principais áreas funcionais das cidades.  

2.4 Relacionar o aparecimento de novas centralidades com o crescimento das cidades e a 

revitalização dos centros das cidades.  

2.5 Comparar planta irregular, planta radioconcêntrica e planta ortogonal.  

2.6 Relacionar as diferentes plantas com a evolução ou o planeamento das cidades.  

3. Compreender a inter-relação entre o espaço rural e o urbano. 

3.1 Descrever as diferenças entre modo de vida rural e modo de vida urbano.  

3.2 Explicar as relações de interdependência e complementaridade que se estabelecem entre 

o espaço rural e o espaço urbano.  

3.3 Discutir as potencialidades ambientais, sociais e económicas do espaço rural.  

 

DOMÍNIO A População e povoamento 

Subdomínio A.5. Diversidade cultural 

1. Compreender a importância dos fatores de identidade das populações no mundo 

contemporâneo. 

1.1 Discutir os conceitos de identidade territorial, cultura, etnia, língua, religião; técnicas, 

usos e costumes, aculturação, globalização, racismo, xenofobia e multiculturalismo.  

1.2 Explicar de que forma a língua, a religião, a arte, os costumes, a organização social (…) 

são fatores de identidade cultural.  

1.3 Relacionar o respeito dos direitos humanos com a construção de sociedades inclusivas.  

1.4 Problematizar as consequências da globalização, tanto na unidade cultural como na 

afirmação da diversidade cultural mundial.  

1.5 Refletir sobre a importância da construção de comunidades multiculturais inclusivas mas 

também culturalmente heterogéneas, em diferentes territórios (país, cidade, escola). 

 

DOMÍNIO B Atividades económicas 

Subdomínio B.1. Os recursos naturais 

1. Compreender a desigual distribuição dos recursos. 

1.1 Distinguir recursos renováveis de recursos não renováveis, recorrendo a exemplos.  

1.2 Explicar a importância dos diferentes tipos de recursos.  
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1.3 Interpretar a distribuição mundial dos recursos naturais.  

2. Compreender as relações entre a distribuição e o consumo dos diferentes tipos de 

recursos. 

2.1 Interpretar a relação entre a evolução da população e o consumo de recursos, numa 

perspetiva de desenvolvimento sustentável.  

2.2 Explicar as causas do aumento do consumo dos recursos.  

2.3 Discutir a relação entre áreas produtoras e consumidoras de recursos e o grau de 

desenvolvimento das mesmas.  

2.4 Explicar os impactes decorrentes da exploração dos recursos naturais.  

3. Compreender a repartição das atividades económicas em setores. 

3.1 Diferenciar os setores primário, secundário e terciário.  

3.2 Distinguir população ativa de população inativa.  

3.3 Relacionar a evolução da distribuição da população ativa por sectores de atividade em 

países com diferentes graus de desenvolvimento.  

 

DOMÍNIO B Atividades económicas 

Subdomínio B.5. Redes e modos de transporte e telecomunicações 

1. Compreender a importância dos transportes nas dinâmicas dos territórios. 

1.1 Descrever os contrastes na distribuição das redes de transporte a nível mundial.  

1.2 Relacionar as redes de transporte com as características físicas dos territórios, a 

concentração da população e das principais atividades económicas.  

1.3 Relacionar o desenvolvimento dos transportes com as transformações dos territórios.  

2. Espacializar distâncias absolutas e relativas. 

2.1 Definir acessibilidade.  

2.2 Distinguir distância absoluta de distância relativa, a partir dos conceitos de distância-

tempo e distância-custo.  

2.3 Explicar a importância da intermodalidade na atualidade.  

3. Compreender a importância dos transportes terrestres e aéreos nas dinâmicas dos 

territórios. 

3.1 Descrever os contrastes na distribuição da rede rodoviária e ferroviária a nível mundial.  

3.2 Explicar a recente especialização do transporte ferroviário.  

3.3 Descrever os principais contrastes na distribuição da rede aérea a nível mundial.  

3.4 Comparar as vantagens e inconvenientes dos transportes rodoviários, ferroviários e 

aéreos.  
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3.5 Referir os impactes económicos, sociais e ambientais dos transportes terrestres e aéreos.  

3.6 Explicar a importância dos oleodutos e dos gasodutos no transporte de energia, 

salientando as principais áreas de proveniência.  

4. Compreender a importância dos transportes aquáticos nas dinâmicas dos territórios. 

4.1 Descrever os contrastes na densidade das rotas marítimas a nível mundial.  

4.2 Localizar os principais portos marítimos.  

4.3 Explicar vantagens e inconvenientes do transporte marítimo, dando ênfase à sua 

crescente especialização.  

4.4 Explicar os contrastes na utilização do transporte fluvial em países com diferentes graus 

de desenvolvimento.  

4.5 Referir os impactes económicos, sociais e ambientais dos transportes aquáticos.  

5. Compreender a importância das telecomunicações no mundo global. 

5.1 Distinguir telecomunicações de redes de telecomunicações.  

5.2 Caraterizar os meios de comunicação tradicionais e modernos. 

5.3 Explicar a importância dos satélites e dos cabos de fibra ótica na revolução das 

telecomunicações.  

5.4 Explicar os contrastes espaciais na distribuição dos meios de comunicação e redes de 

telecomunicação.  

5.5 Discutir o papel das telecomunicações na dinamização da economia e das sociedades no 

mundo atual global.  

6. Compreender a importância dos transportes e telecomunicações nas dinâmicas do 

território nacional. 

6.1 Explicar a distribuição das principais redes de transporte e das telecomunicações em 

Portugal.  

6.2 Explicar as assimetrias na distribuição da rede de transportes e telecomunicações em 

Portugal. 

 

9º ano 

DOMÍNIO C Contraste de desenvolvimento 

Subdomínio C.1. Países com diferentes graus de desenvolvimento 

1. Compreender os conceitos de crescimento económico e de desenvolvimento humano  

1.1. Definir Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB).  

1.2. Distinguir crescimento económico de desenvolvimento humano.  

1.3. Mencionar indicadores de desenvolvimento humano de várias naturezas: demográficos, 

sociais, culturais, económicos, políticos, ambientais.  
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1.4. Interpretar mapas de distribuição dos indicadores de crescimento económico e de 

desenvolvimento humano à escala global.  

1.5. Comparar países com diferentes graus de desenvolvimento com base em indicadores de 

crescimento económico e de desenvolvimento humano.  

1.6. Caracterizar e localizar os Países Produtores e Exportadores de Petróleo (OPEP), os Novos 

Países Industrializados (NPI), os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e os Países 

Menos Avançados (PMA). 

  

2. Compreender o grau de desenvolvimento dos países com base no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e em outros Indicadores Compostos 

2.1. Caracterizar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

2.2. Interpretar a distribuição mundial do IDH relacionando-o com o grau de desenvolvimento 

dos países.  

2.3. Mencionar as principais críticas à utilização do IDH.  

2.4. Referir, para além do IDH, outros indicadores compostos utilizados na avaliação do 

grau de desenvolvimento dos países. 

2.5. Explicar em que consiste o Índice de Desigualdade de Género (IDG) e o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM).  

2.6. Inferir a partir do IDH e de outros indicadores compostos as disparidades de 

desenvolvimento às escalas internacional e intranacional.  

2.7. Interpretar os principais contrastes na distribuição dos diferentes indicadores de 

desenvolvimento em Portugal. 

DOMÍNIO C Contraste de desenvolvimento 

Subdomínio C.2. Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 

desenvolvimento 

1. Conhecer os principais obstáculos naturais, históricos, políticos, económicos e sociais ao 

desenvolvimento dos países  

1.1. Identificar os principais obstáculos (naturais, históricos, políticos, económicos e sociais) ao 

desenvolvimento dos países. 

1.2. Reconhecer as causas do desigual acesso ao emprego, saúde, educação e habitação e as suas 

consequências para o desenvolvimento das populações. 

 

2. Conhecer a estrutura do comércio mundial 

2.1. Distinguir balança comercial de termos de troca. 

2.2. Reconhecer o sistema de trocas comerciais entre países com diferentes graus de 

desenvolvimento. 

2.3. Explicar os fatores responsáveis pela degradação dos termos de troca. 

2.4. Reconhecer a degradação dos termos de troca como um dos principais constrangimentos ao 

desenvolvimento. 

2.5. Inferir aspetos positivos e negativos da globalização no comércio mundial. 

DOMÍNIO C Contraste de desenvolvimento 

Subdomínio C3. Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento 

1. Compreender soluções que procuram atenuar os contrastes de desenvolvimento 

1.1. Conhecer diferentes tipos de ajuda ao desenvolvimento: ajuda pública e ajuda privada; ajuda 

humanitária e ajuda de emergência; ajuda bilateral e ajuda multilateral. 

1.2. Explicar sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento tendo em consideração as 

responsabilidades dos países doadores e as dos países recetores. 

1.3. Localizar as principais áreas recetoras de ajuda ao desenvolvimento. 

1.4. Discutir o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) no atenuar dos contrastes de 

desenvolvimento. 



  Projeto Curricular de Escola 

 

 

 126 

1.5. Explicar o contributo das Organizações Não Governamentais (ONG) na ajuda aos países em 

desenvolvimento, referindo exemplos de ONG. 

1.6. Reconhecer as vantagens da cooperação internacional na ajuda ao desenvolvimento. 

1.7. Justificar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e os obstáculos à sua 

implementação. 

DOMÍNIO D Riscos, Ambiente e Sociedade  

Subdomínio D1. Riscos naturais 

 

1. Conhecer conceitos relacionados com a teoria do risco 

1.1. Distinguir suscetibilidade e vulnerabilidade de risco. 

1.2. Distinguir risco de catástrofe. 

1.3. Identificar diferentes riscos quanto às suas causas: naturais e mistos. 

 

2. Compreender os furacões e os tornados como riscos climáticos com consequências para o 

meio e a sociedade 

2.1. Distinguir furacão de tornado. 

2.2. Descrever as características meteorológicas dos furacões e dos tornados. 

2.3. Localizar as áreas mais suscetíveis à formação e à afetação de furacões e tornados, à escala 

planetária. 

2.4. Reconhecer a incidência de furacões no arquipélago dos Açores e de tornados no território 

continental português. 

2.5. Explicar as consequências da passagem dos furacões e dos tornados nos territórios.  

2.6. Identificar medidas de proteção antes e durante a passagem de furacões e tornados. 

 

3. Compreender as secas como um risco climático com influência no meio e na sociedade  

3.1. Distinguir seca meteorológica de hidrológica. 

3.2. Caracterizar as condições meteorológicas que estão na origem das secas. 

3.3. Localizar as áreas com maior suscetibilidade à ocorrência de secas, à escala planetária e em 

Portugal. 

3.4. Inferir os impactos das secas no território. 

3.5. Reconhecer medidas de prevenção e controlo das secas. 

4. Compreender as ondas de frio e de calor como riscos climáticos com influência no meio e na 

sociedade  

4.1. Distinguir ondas de frio de ondas de calor. 

4.2. Identificar as condições meteorológicas que estão na origem de ondas de frio e de calor. 

4.3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de ondas de frio e de calor, à escala planetária 

e em Portugal. 

4.4. Inferir os impactes das ondas de frio e de calor no território.  

4.5. Identificar medidas de proteção contra as ondas de frio e de calor. 

5. Compreender as cheias e as inundações como riscos hidrológicos com influência no meio e 

na sociedade 

5.1. Distinguir cheia de inundação. 

5.2. Explicar os fatores responsáveis pela ocorrência de cheias e de inundações (fluviais, costeiras 

e urbanas). 

5.3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de cheias e de inundações, à escala planetária 

e em Portugal. 

5.4. Inferir as consequências das cheias e inundações no território. 

5.5. Identificar medidas de prevenção e controlo das cheias e inundações. 

6. Compreender os movimentos de vertente e as avalanches como riscos geomorfológicos com 

influência no meio e na sociedade 
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6.1. Distinguir movimentos de vertente de avalanches. 

6.2. Relacionar os movimentos de vertente com causas naturais e humanas. 

6.3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de movimentos de vertente e de avalanches, 

à escala planetária e em Portugal. 

6.4. Inferir as consequências dos movimentos de vertente e de avalanches no território. 

6.5. Reconhecer medidas de prevenção dos movimentos de vertente 

DOMÍNIO D Riscos, Ambiente e Sociedade  

Subdomínio D2. Riscos mistos 

1. Compreender a importância da atmosfera no equilíbrio térmico da Terra  

1.1. Definir atmosfera, referindo a sua composição e funções. 

1.2. Caracterizar a estrutura vertical da atmosfera. 

1.3. Distinguir radiação solar de radiação terrestre. 

1.4. Explicar a importância da atmosfera na absorção, difusão e reflexão das radiações solar e 

terrestre. 

1.5. Explicar o balanço térmico da Terra. 

2. Compreender a influência da poluição atmosférica na formação do smog e das chuvas 

ácidas 

2.1. Explicar o processo de formação do smog. 

2.2. Analisar as consequências do smog para a saúde e qualidade de vida das populações. 

2.3. Definir chuvas ácidas, dando ênfase ao processo de formação. 

2.4. Indicar as regiões que são mais afetadas pelas chuvas ácidas à escala planetária e em 

Portugal. 

2.5. Analisar as principais consequências das chuvas ácidas. 

2.6. Identificar medidas de prevenção na formação do smog e das chuvas ácidas. 

3. Conhecer a influência da poluição atmosférica no efeito de estufa e na camada de ozono 

3.1. Identificar os gases que contribuem para o aumento do efeito de estufa. 

3.2. Identificar consequências do aumento dos gases com efeito de estufa nas alterações 

climáticas globais e locais. 

3.3. Localizar os países ou regiões que mais contribuem para o aumento dos gases com efeito de 

estufa. 

3.4. Identificar os gases responsáveis pela diminuição do ozono. 

3.5. Identificar as consequências da depleção da camada de ozono. 

3.6. Reconhecer medidas de mitigação da poluição atmosférica, visando o equilíbrio global do 

planeta. 

4. Compreender a importância da Hidrosfera no sistema terrestre  

4.1. Definir hidrosfera, referindo a sua importância para a vida. 

4.2. Relacionar a distribuição dos recursos hídricos com as condições climáticas, 

geomorfológicas, fluviais, límnicas e lagunares das áreas do globo. 

4.3. Relacionar o grau de desenvolvimento dos países com o maior ou menor consumo de água. 

4.4. Identificar as regiões do Globo com maior e menor Stresse Hídrico. 

4.5. Inferir os efeitos da irregular disponibilidade de água nas atividades humanas e ambiente. 

 

5. Conhecer a influência da poluição da hidrosfera no meio e na sociedade  

5.1. Identificar os principais fatores responsáveis pela degradação das águas continentais e 

marinhas. 

5.2. Identificar as principais consequências da poluição das águas continentais e marinhas. 

5.3. Reconhecer medidas de prevenção e mitigação dos processos geradores de poluição das 

águas continentais e marinhas. 

 

6. Compreender a influência da degradação do solo e da desertificação no meio e na sociedade  
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6.1. Definir litosfera e biosfera. 

6.2. Reconhecer os elementos que concorrem para a formação e evolução de um solo: rocha, 

água, ar e seres vivos. 

6.3. Distinguir degradação do solo de desertificação.  

6.4. Identificar os principais fatores responsáveis pela degradação do solo e desertificação. 

6.5. Localizar regiões suscetíveis à desertificação, à escala planetária e em Portugal. 

6.6. Inferir as consequências da degradação do solo e da desertificação. 

6.7. Identificar medidas a adotar no sentido de reverter os processos de degradação do solo e de 

desertificação. 

7. Compreender a importância da floresta à escala planetária e em Portugal  

7.1. Explicar as principais funções da floresta. 

7.2. Localizar as principais áreas florestais à escala planetária e em Portugal. 

7.3. Caracterizar a composição florestal atual em Portugal. 

7.4. Explicar as principais causas da destruição das florestas à escala planetária e em Portugal. 

7.5. Inferir as consequências da destruição das florestas à escala planetária e em Portugal. 

7.6. Identificar medidas de preservação das florestas. 

 

8. Compreender a influência dos incêndios florestais no meio e na sociedade  

8.1. Distinguir incêndio florestal de fogo. 

8.2. Identificar as causas naturais e humanas responsáveis pela ocorrência de incêndios florestais. 

8.3. Explicar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios florestais, à escala planetária e 

em Portugal. 

8.4. Inferir os impactes dos incêndios florestais no território. 

8.5. Reconhecer medidas de prevenção de incêndios florestais. 

DOMÍNIO D Riscos, Ambiente e Sociedade  

Subdomínio D3. Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento 

sustentável. 

1. Compreender a necessidade de preservar o património natural e promover o 

desenvolvimento sustentável 

1.1. Definir desenvolvimento sustentável. 

1.2. Definir resiliência. 

1.3. Demonstrar o papel da resiliência no desenvolvimento sustentável. 

1.4. Justificar a necessidade de equilíbrio entre ambiente, sociedade e economia. 

1.5. Explicar a importância de adoção de políticas ambientais de proteção, controlo e gestão 

ambiental. 

1.6. Explicar a necessidade da aplicação dos princípios de proteção, controlo e gestão ambiental 

na construção de territórios sustentáveis e resilientes. 

2. Compreender o papel da cooperação internacional na preservação do património natural e 

na promoção do desenvolvimento sustentável 

2.1. Explicar a necessidade de cooperação internacional na defesa do ambiente e na promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

2.2. Referir Acordos Internacionais na defesa do ambiente. 

2.3. Reconhecer as principais medidas de defesa ambiental preconizadas nos acordos 

internacionais e a sua aplicação à escala mundial e em Portugal. 

2.4. Identificar Organizações Não Governamentais Ambientais (ONGA), mundiais e nacionais. 

2.5. Explicar a importância das Organizações Não Governamentais Ambientais e do Programa 

das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) na preservação do ambiente. 

2.6. Justificar a necessidade de preservação do património natural e cultural da humanidade. 

3. Compreender a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais com vista ao 

incremento da resiliência e ao desenvolvimento sustentável  
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3.1. Identificar medidas coletivas e individuais necessárias à promoção da resiliência e à 

sustentabilidade ambiental. 

3.2. Definir pegada ecológica. 

3.3. Relacionar a pegada ecológica com o grau de desenvolvimento dos países. 

3.4. Localizar os países com maior pegada ecológica. 

3.5. Contextualizar a pegada ecológica nacional no conjunto de países desenvolvidos. 

3.6. Avaliar a pegada ecológica individual em contexto de sala de aula. 

3.7. Justificar a adoção de hábitos no sentido de reduzir a pegada ecológica coletiva e individual. 

 

9.4. Educação Moral e Religiosa Católica 

A organização do programa da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 

procura, respeitando as características dos alunos, proporcionar uma aquisição e um 

desenvolvimento de aprendizagens pessoais e sociais significativas para a vida das crianças 

e dos adolescentes.  

Assim sendo, apoiando o reconhecimento próprio e a integração social, o aluno vai 

sendo confrontado com os direitos e os deveres que lhe assistem, em cada situação 

existencial, para os assumir, de acordo com as suas capacidades.  

A Educação Moral e Religiosa Católica procura, pois, fomentar a elaboração de uma 

reflexão sobre a existência Humana, a Vida, a Pessoa, a Sociedade e a Religião para que o 

aluno aprenda a organizar a sua vida, passando a um estádio mais realista e mais 

consentâneo com a evolução psicológica que vai fazendo.  

Metas de Aprendizagem  

Domínio dos Saberes: 

 Identificar a Mensagem de Cristo, e a Bíblia, como fator orientador da vida 

individual e da Sociedade.  

 Conhecer a Bíblia como expressão dos Planos e da Vontade de Deus, Criador e 

Senhor, através da sua leitura e estudo adequado.  

 Identificar a Mensagem cristã, de forma a saber aquilo que ideologicamente coincide 

com ela e o que dela diverge, em vistas de fazer opções inteligentes.  

 Descobrir na História do Cristianismo e da Igreja Cristã, as diversas formas que 

revestiram os atos interventores de Deus no seio da Humanidade e na Criação.  

 Identificar os critérios éticos fundamentais que proporcionem uma vida de inspiração 

cristã, consequente e valorizada.  
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 Conhecer o ser humano, homem e mulher, nos seus comportamentos e vivências, 

individuais e em sociedade, como objeto da Revelação de Deus e como instrumento 

da praxis cristã.  

 Identificar na sociedade as áreas de possível intervenção e empenhamento do cristão.  

Domínio das Aptidões: 

 Descobrir na Bíblia e na Mensagem evangélica, os meios para responder aos seus 

problemas de cariz espiritual, moral e também material, quer sejam individuais, quer 

se reportem à Sociedade em geral.  

 Concretizar o projeto de Vida que a Bíblia propõe, na afirmação quotidiana da sua 

personalidade e na planificação do seu futuro.  

 Encontrar formas adequadas de ação e de trabalho criativo, esclarecido, cooperante e 

útil à Sociedade, segundo os parâmetros vivenciais que a Mensagem cristã revela. 

 Descobrir a sua própria individualidade na relação consigo mesmo, com os outros e 

na consideração dos valores fundamentais de Justiça, de Verdade e de Solidariedade, 

à luz da Mensagem de Cristo e da Bíblia.  

 Estar motivado para uma relação pessoal com Deus e com Jesus Cristo, como Senhor 

e Salvador, que determine uma vivência rica de valores cristãos e enriquecedora.  

Domínio dos Valores e Atitudes: 

 Interiorizar os valores evangélicos de Esperança e de Amor, de forma a valorizar o 

confronto consigo mesmo e com a Sociedade em que se insere.  

 Assumir valores cristãos de: Confiança, de Verdade e de Fidelidade, que 

comuniquem aptidão para o confronto com o mundo de hoje e do futuro.  

 Empenhar-se no comprometimento com Deus, para a solução de situações de 

desequilíbrio e de injustiça social.  

 Criar uma mente aberta ao apoio espiritual, à solidariedade e à cooperação fraterna 

universalista, empenhada, para além dos seus próprios horizontes sociais e culturais, 

no espírito e com os objetivos da Missão e do testemunho cristão.  

 Discutir e refletir, sobre temáticas variadas das diversas áreas do conhecimento que 

aborda o processo ensino-aprendizagem da sua Escola, à luz da revelação bíblica e 

em interdisciplinaridade.  
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 Discutir e refletir, sobre temáticas que se ligam com o desenvolvimento do aluno 

adolescente e com a sua inserção na vida social, do trabalho e da cultura, 

nomeadamente a sexualidade, problemas da bioética, a vida política, a violência e a 

guerra, e outros, tendo sempre como base o que Deus nos revela na Mensagem 

bíblica.  

 Empenhar-se no envolvimento na proteção à Natureza, à luz da Revelação do 

Criador.  

 Empenhar-se na defesa dos Direitos Humanos, nomeadamente no das minorias, entre 

outros.  

 

 

10. Departamento Curricular de Ciências Exatas e Naturais 

10.1 Ciências Naturais (2ºCEB) 

O presente documento descreve o conjunto das metas curriculares da disciplina de Ciências 

Naturais que os alunos devem atingir durante o Ensino Básico. Foram privilegiados os temas 

organizadores e os conteúdos essenciais que constam do Programa da antiga disciplina de 

Ciências da Natureza (1991), do 2.º ciclo, e das antigas Orientações Curriculares das 

Ciências Físicas e Naturais (2001), do 3.º ciclo, em vigor. 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 

A importância das rochas e do solo na manutenção da vida 

1. Compreender a Terra como um planeta especial 

2. Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida 

3. Compreender a importância das rochas e dos minerais 

 

A importância da água para os seres vivos 

4. Compreender a importância da água para os seres vivos 

5. Compreender a importância da qualidade da água para a atividade humana 
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A importância do ar para os seres vivos 

6. Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos 

Domínio: Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 

Diversidade nos animais 

7. Interpretar as características dos organismos em função dos ambientes onde vivem 

8. Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em conta o 

respetivo habitat 

9. Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais 

10. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e 

comportamentais dos animais 

11. Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal 

Diversidade nas plantas 

12. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas das plantas 

13. Compreender a importância da proteção da diversidade vegetal 

Domínio: Unidade na diversidade de seres vivos 

Célula – unidade básica de vida 

14. Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível” 

15. Compreender que a célula é a unidade básica da vida 

Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica 

16. Compreender a importância da classificação dos seres vivos 

6.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Processos vitais comuns aos seres vivos 

 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais 

1. Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e segura 

2. Conhecer o processo digestivo do ser humano 
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3. Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o sistema digestivo dos 

omnívoros 

4. Compreender a relação existente entre a respiração externa e a respiração celular 

5. Compreender a importância dos órgãos respiratórios dos animais nas trocas gasosas 

6. Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório humano 

7. Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular humano 

8. Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema urinário humano 

9. Conhecer o papel da pele na função excretora humana 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas 

10. Compreender a importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas plantas 

11. Compreender a importância das plantas como fonte de nutrientes, de matéria-prima e 

de renovação do ar atmosférico 

Transmissão de vida: reprodução no ser humano 

12. Compreender a puberdade como uma fase do crescimento humano 

13. Conhecer os sistemas reprodutores humanos 

14. Compreender o processo da reprodução humana 

Transmissão de vida: reprodução nas plantas 

15. Compreender o mecanismo de reprodução das plantas com semente 

Domínio: Agressões do meio e integridade do organismo 

Microrganismos 

16. Compreender o papel dos microrganismos para o ser humano 

17. Compreender as agressões causadas por alguns agentes patogénicos 

Higiene e problemas sociais 

18. Compreender a influência da higiene e da poluição na saúde humana 
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10.2 Ciências Naturais (3ºCEB) 

7.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Terra em transformação 

Dinâmica externa da Terra 

1. Compreender a diversidade das paisagens geológicas 

2. Compreender os minerais como unidades básicas das rochas 

3. Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das rochas sedimentares 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 

4. Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra 

5. Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

6. Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da 

Terra 

7. Interpretar a formação das rochas magmáticas 

8. Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica interna da Terra 

9. Conhecer o ciclo das rochas 

10. Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de forma 

sustentada 

11. Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra 

12. Compreender a estrutura interna da Terra 

A Terra conta a sua história 

13. Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra 

14. Compreender as grandes etapas da história da Terra 

 

Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 

15. Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida 

na Terra 
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8.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Terra – um planeta com vida 

Sistema Terra: da célula à biodiversidade 

1. Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta com vida 

conhecida no Sistema Solar 

2. Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida 

3. Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra 

Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Ecossistemas 

4. Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas 

5. Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente 

6. Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos 

7. Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas 

8. Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas 

9. Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta 

Terra 

10. Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as 

metas de um desenvolvimento sustentável 

11. Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas 

12. Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas 

Gestão sustentável dos recursos 

13. Compreender a classificação dos recursos naturais 

14. Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais 

15. Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a 

proteção e a conservação da Natureza 

16. Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território 

17. Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável 
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18. Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de 

vida das populações humanas 

 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Viver Melhor na Terra 

Saúde individual e comunitária 

1. Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da 

população 

2. Sintetizar as estratégias de promoção da saúde 

Organismo humano em equilíbrio 

3. Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano 

4.Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo 

humano 

5. Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano 

6. Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano 

7. Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano 

8. Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano 

9. Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório  

10. Aplicar medidas de suporte básico de vida  

11. Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano  

12. Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano  

13. Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo  

Transmissão da vida 

14. Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano  

15. Compreender a importância do conhecimento genético  
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10.3 Ciências Físico-Químicas (3ºCEB) 

As metas definidas têm por base os elementos essenciais das “ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES PARA O 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: CIÊNCIAS FÍSICAS E 

NATURAIS”, 2001. Tendo as Ciências Físico-Químicas uma base experimental chama-se a 

atenção para a obrigatoriedade dos conteúdos de carácter experimental. Capacidades como o 

raciocínio e a comunicação são essenciais para o cumprimento dos objetivos indicados, 

devendo ser considerados em todos os descritores. 

7.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Espaço  

Universo 

1. Conhecer e compreender a constituição do Universo, localizando a Terra, e reconhecer o 

papel da observação e dos instrumentos na nossa perceção do Universo. 

Sistema solar 

2. Conhecer e compreender o sistema solar, aplicando os conhecimentos adquiridos. 

Distâncias no Universo 

3. Conhecer algumas distâncias no Universo e utilizar unidades de distância adequadas às 

várias escalas do Universo. 

A Terra, a Lua e forças gravíticas 

4. Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da Lua. 

5. Compreender as ações do Sol sobre a Terra e da Terra sobre a Lua e corpos perto da 

superfície terrestre, reconhecendo o papel da força gravítica. 

Domínio: Materiais  

Constituição do mundo material 

1. Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes propriedades e usos, assim 

como o papel da química na identificação e transformação desses materiais. 

Substâncias e misturas 

2. Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas. 

3. Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e preparar laboratorialmente, 

em segurança, soluções aquosas de uma dada concentração, em massa. 
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Transformações físicas e químicas 

4. Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as transformações de 

substâncias podem envolver absorção ou libertação de energia. 

Propriedades físicas e químicas dos materiais 

5. Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que as permitem distinguir e 

identificar. 

Separação das substâncias de uma mistura 

6. Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na separação de componentes de 

misturas homogéneas e heterogéneas usando técnicas laboratoriais. 

Domínio: Energia 

Fontes de energia e transferências de energia 

1. Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se transfere conservando-se 

globalmente, que as fontes de energia são relevantes na sociedade e que há vários 

processos de transferência de energia. 

8.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Reações químicas  

Explicação e representação de reações químicas 

1. Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais através das 

unidades estruturais das suas substâncias; compreender o significado da simbologia 

química e da conservação da massa nas reações químicas. 

Tipos de reações químicas 

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

Velocidade das reações químicas 

3. Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é possível 

modificar e controlar. 

Domínio: Som 

Produção e propagação do som 

1. Conhecer e compreender a produção e a propagação do s0m 
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Som e ondas 

2. Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação de 

vibrações mecânicas nesse meio, conhecer grandezas físicas características de ondas e 

reconhecer o som como onda. 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 

3. Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as grandezas físicas que 

caracterizam as ondas, e utilizar detetores de som. 

4. Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 

Fenómenos acústicos 

5. Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e fundamentar medidas 

contra a poluição sonora. 

Luz 

Ondas de luz e sua propagação 

1. Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a luz (visível e não visível) e 

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

Fenómenos óticos 

2. Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas aplicações e recorrer a 

modelos da ótica geométrica para os representar. 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Movimentos e forças 

Movimentos na Terra 

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

Forças e movimentos 

2. Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as leis da dinâmica de 

Newton e aplicar essas leis na interpretação de movimentos e na segurança rodoviária. 

Forças, movimentos e energia 
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3. Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, podendo um transformar-

se no outro, e que a energia se pode transferir entre sistemas por ação de forças. 

Forças e fluidos 

4. Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos em fluidos. 

Domínio: Eletricidade 

Corrente elétrica e circuitos elétricos 

1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas 

físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente 

contínua), medindo essas grandezas. 

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

2. Conhecer e compreender os efeitos da corrente elétrica, relacionando-a com a energia, e 

aplicar esse conhecimento. 

Domínio: Classificação dos materiais 

Estrutura atómica 

1. Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos átomos e compreender a sua 

relevância na descrição de moléculas e iões. 

Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

2. Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação com a estrutura 

atómica e usar informação sobre alguns elementos para explicar certas propriedades físicas 

e químicas das respetivas substâncias elementares. 

Ligação química 

3. Compreender que a diversidade das substâncias resulta da combinação de átomos dos 

elementos químicos através de diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica. 

10.4. Matemática (2º CEB)  

5º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Números e Operações 

Números racionais não negativos 

1. Efetuar operações com números racionais não negativos. 
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2. Resolver problemas. 

2.1Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por frações, dízimas, percentagens e numerais mistos. 

Números naturais 

3. Conhecer e aplicar propriedades dos divisores. 

4. Resolver problemas. 

4.1Resolver problemas envolvendo o cálculo do máximo divisor comum e do mínimo 

múltiplo comum de dois ou mais números naturais. 

Domínio: Geometria e Medida 

Propriedades geométricas 

1. Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade. 

2. Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos. 

3. Resolver problemas. 

3.1 Resolver problemas envolvendo as noções de paralelismo, perpendicularidade, ângulos 

e triângulos. 

Medida 

4. Medir áreas de figuras planas. 

5. Resolver problemas. 

5.1 Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. 

6. Medir amplitudes de ângulos. 

7. Resolver problemas. 

7.1 Resolver problemas envolvendo adições, subtrações e conversões de medidas de 

amplitude expressas em forma complexa e incomplexa. 

Domínio: Álgebra 

Expressões algébricas 

1. Conhecer e aplicar as propriedades das operações. 

Domínio: Organização e tratamento de dados 
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Gráficos cartesianos 

1. Construir gráficos cartesianos. 

Representação e tratamento de dados 

2. Organizar e representar dados. 

3. Tratar conjuntos de dados. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas envolvendo a média e a moda de um conjunto de dados, 

interpretando o respetivo significado no contexto de cada situação. 

4.2 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas de 

frequência, diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barras e de linhas. 

6º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Números e Operações 

Números naturais 

1. Conhecer e aplicar propriedades dos números primos. 

Números racionais 

2. Representar e comparar números positivos e negativos. 

3. Adicionar números racionais. 

4. Subtrair números racionais. 

Domínio: Geometria e Medida 

Figuras geométricas planas 

1. Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos. 

Sólidos geométricos 

2. Identificar sólidos geométricos. 

3. Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos. 

4. Resolver problemas. 

4.1Resolver problemas envolvendo sólidos geométricos e as respetivas planificações. 

Medida 
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5. Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos. 

6. Resolver problemas. 

6.1 Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e de 

círculos. 

7. Medir volumes de sólidos. 

8. Resolver problemas. 

8.1 Resolver problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos. 

Isometrias do plano 

9. Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano. 

10. Resolver problemas. 

10.1 Resolver problemas envolvendo as propriedades das isometrias utilizando raciocínio 

dedutivo. 

10.2 Resolver problemas envolvendo figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial. 

Domínio: Álgebra 

Potências de expoente natural 

1. Efetuar operações com potências. 

2. Resolver problemas. 

2.1 Traduzir em linguagem simbólica enunciados expressos em linguagem natural e vice-

versa. 

Sequências e regularidades 

3. Resolver problemas. 

Proporcionalidade direta 

4. Relacionar grandezas diretamente proporcionais. 

5. Resolver problemas. 

5.1 Identificar pares de grandezas mutuamente dependentes distinguindo aquelas que são 

diretamente proporcionais. 

5.2 Resolver problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta. 
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Domínio: Organização e tratamento de dados 

Representação e tratamento de dados 

1. Organizar e representar dados. 

2. Resolver problemas. 

2.1Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados de diferentes formas. 

2.2 Resolver problemas envolvendo a análise de um conjunto de dados a partir da respetiva 

média, moda e amplitude. 

10.5. Matemática (3º CEB)  

O 3.º ciclo constitui uma etapa fundamental na formação matemática dos alunos, 

sendo simultaneamente um período de consolidação dos conhecimentos e capacidades a 

desenvolver durante o Ensino Básico e de preparação para o Ensino Secundário. Como tal, é 

fulcral que comecem a ser utilizados corretamente os termos (definição, propriedade, 

teorema, etc.) e os procedimentos demonstrativos próprios desta área curricular. 

7º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Números e Operações 

Números racionais 

1. Multiplicar e dividir números racionais relativos. 

Domínio: Geometria e Medida 

Alfabeto grego 

1. Conhecer o alfabeto grego. 

1.1 Saber nomear e representar as letras gregas minúsculas: α, β, γ… 

Figuras Geométricas 

2. Classificar e construir quadriláteros. 

3. Resolver problemas. 

3.1 Resolver problemas envolvendo congruências de triângulos e propriedades dos 

quadriláteros, podendo incluir demonstrações geométricas. 

Paralelismo, congruência e semelhança 

4. Identificar e construir figuras congruentes e semelhantes. 
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5. Construir e reconhecer propriedades de homotetias. 

6. Resolver problemas. 

6.1 Resolver problemas envolvendo semelhanças de triângulos e homotetias, podendo 

incluir demonstrações geométricas. 

Medida 

7. Medir comprimentos de segmentos de reta com diferentes unidades. 

8. Calcular medidas de áreas de quadriláteros. 

9. Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes. 

10. Resolver problemas. 

10.1Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de figuras semelhantes. 

Domínio: Funções, Sequências e Sucessões 

Funções 

1. Definir funções. 

2. Operar com funções. 

3. Definir funções de proporcionalidade direta. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta em diversos 

contextos. 

5. Definir sequências e sucessões. 

6. Resolver problemas. 

6.1 Resolver problemas envolvendo sequências e sucessões e os respetivos termos gerais. 

Domínio: Álgebra 

Expressões algébricas 

1. Estender a potenciação e conhecer as propriedades das operações. 

Raízes quadradas e cúbicas 

2. Operar com raízes quadradas e cúbicas racionais. 

Equações algébricas 
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3. Resolver equações do 1.º grau. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas envolvendo equações lineares. 

Domínio: Organização e tratamento de dados 

Medidas de localização 

1. Representar, tratar e analisar conjuntos de dados. 

2. Resolver problemas. 

2.1 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas de 

frequência, diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barras e gráficos circulares. 

8º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: números e operações 

Dízimas finitas e infinitas periódicas 

1. Relacionar números racionais e dízimas. 

Dízimas infinitas não periódicas e números reais 

2. Completar a reta numérica. 

3. Ordenar números reais. 

Domínio: Geometria e Medida 

Teorema de Pitágoras 

1. Relacionar o teorema de Pitágoras com a semelhança de triângulos. 

2. Resolver problemas. 

1. Resolver problemas geométricos envolvendo a utilização dos teoremas de Pitágoras e de 

Tales. 

2. Resolver problemas envolvendo a determinação de distâncias desconhecidas por 

utilização dos teoremas de Pitágoras e de Tales. 

Vetores, translações e isometrias 

3. Construir e reconhecer propriedades das translações do plano». 

4. Resolver problemas. 
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4.1 Resolver problemas envolvendo as propriedades das isometrias utilizando raciocínio 

dedutivo. 

4.2 Resolver problemas envolvendo figuras com simetrias de translação, rotação, reflexão 

axial e reflexão deslizantes. 

Domínio: Funções, Sequências e Sucessões 

Gráficos de funções afins 

1. Identificar as equações das retas do plano. 

2. Resolver problemas. 

2.1 Determinar a expressão algébrica de uma função afim dados dois pontos do respetivo 

gráfico. 

2.2 Determinar a equação de uma reta paralela a outra dada e que passa num determinado 

ponto. 

2.3 Resolver problemas envolvendo equações de retas em contextos diversos. 

Domínio: Álgebra 

Potências de expoente inteiro 

1. Estender o conceito de potência a expoentes inteiros. 

Monómios e Polinómios 

2. Reconhecer e operar com monómios. 

3. Reconhecer e operar com polinómios. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas que associem polinómios a medidas de áreas e volumes 

interpretando geometricamente igualdades que os envolvam. 

4.2 Fatorizar polinómios colocando fatores comuns em evidência e utilizando os casos 

notáveis da multiplicação de polinómios. 

Equações incompletas de 2.º grau 

5. Resolver equações do 2.º grau. 

6. Resolver problemas. 

6.1 Resolver problemas envolvendo equações de 2.º grau. 
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Equações literais 

7. Reconhecer e resolver equações literais em ordem a uma das incógnitas. 

Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas 

8. Resolver sistemas de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas. 

9. Resolver problemas. 

9.1Resolver problemas utilizando sistemas de equações do 1.º grau com duas incógnitas. 

Domínio: Organização e tratamento de dados 

Diagramas de extremos e quartis 

1. Representar, tratar e analisar conjuntos de dados. 

2. Resolver problemas. 

2.1Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em gráficos diversos e 

em diagramas de extremos e quartis. 

9º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: números e operações 

Relação de ordem 

1. Reconhecer propriedades da relação de ordem em Ɍ. 

2. Definir intervalos de números reais. 

3. Operar com valores aproximados de números reais. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas envolvendo aproximações de medidas de grandezas em contextos 

diversos. 

Domínio: Geometria e Medida 

Axiomatização das teorias Matemáticas 

1. Utilizar corretamente o vocabulário próprio do método axiomático. 

2. Identificar factos essenciais da axiomatização da Geometria. 

Paralelismo e perpendicularidade de retas e planos 

3. Caracterizar a Geometria Euclidiana através do axioma das paralelas. 
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4. Identificar posições relativas de retas no plano utilizando o axioma euclidiano de 

paralelismo. 

5. Identificar planos paralelos, retas paralelas e retas paralelas a planos no espaço 

euclidiano. 

6. Identificar planos perpendiculares e retas perpendiculares a planos no espaço 

euclidiano. 

7. Resolver problemas. 

7.1 Resolver problemas envolvendo as posições relativas de retas e planos. 

Medida 

8. Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos paralelos. 

9. Comparar e calcular áreas e volumes. 

10. Resolver problemas. 

10.1 Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas e volumes de sólidos. 

Trigonometria 

11. Definir e utilizar razões trigonométricas de ângulos agudos. 

12. Resolver problemas. 

12.1 Resolver problemas envolvendo a determinação de distâncias utilizando as razões 

trigonométricas dos ângulos de 45º, 30º e 60º. 

12.2 Resolver problemas envolvendo a determinação de distâncias utilizando ângulos 

agudos dados e as respetivas razões trigonométricas dadas por uma máquina de calcular ou 

por uma tabela. 

12.3 Resolver problemas envolvendo a determinação de distâncias a pontos inacessíveis 

utilizando ângulos agudos e as respetivas razões trigonométricas. 

Lugares Geométricos envolvendo pontos notáveis de triângulos 

13. Identificar lugares geométricos. 

14. Resolver problemas. 

14.1 Resolver problemas envolvendo lugares geométricos no plano. 

Circunferência 
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15. Conhecer propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência. 

16. Resolver problemas. 

16.1 Construir um polígono regular com π lados inscrito numa circunferência sendo 

conhecido um dos seus vértices e o centro da circunferência. 

16.2 Resolver problemas envolvendo a amplitude de ângulos e arcos definidos numa 

circunferência. 

16.3 Resolver problemas envolvendo a amplitude de ângulos internos e externos de 

polígonos regulares inscritos numa circunferência. 

Domínio: Funções, Sequências e Sucessões 

Funções algébricas 

1. Definir funções de proporcionalidade inversa. 

2. Resolver problemas. 

2.1 Resolver problemas envolvendo funções de proporcionalidade inversa em diversos 

contextos. 

3. Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau. 

Domínio: Álgebra 

Inequações 

1. Resolver inequações do 1.º grau . 

2. Resolver problemas. 

2.1 Resolver problemas envolvendo inequações do 1.º grau. 

Equações do 2.º grau 

3. Completar quadrados e resolver equações do 2.º grau. 

4. Resolver problemas. 

4.1 Resolver problemas geométricos e algébricos envolvendo equações do 2.º grau. 

Proporcionalidade Inversa 

5. Relacionar grandezas inversamente proporcionais. 

6. Resolver problemas. 
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6.1 Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente e diretamente proporcionais 

em contextos variados. 

Domínio: Organização e tratamento de dados 

 

Histogramas 

1. Organizar e representar dados em histogramas. 

2. Resolver problemas. 

2.1 Resolver problemas envolvendo a representação de dados em tabelas de frequência, 

diagramas de caule-e-folhas e histogramas. 

Probabilidade 

3. Utilizar corretamente a linguagem da probabilidade. 

 

 

11. Departamento Curricular de Expressões Física, Artística e Tecnológica 

11.1. Educação Musical 

A definição de metas para a música teve em conta que a abordagem a este domínio 

artístico pressupõe uma prática sistemática e contínua, com intencionalidades específicas 

direcionadas para um desenvolvimento progressivo de competências musicais, num processo 

que tem início com o nascimento da criança. As metas estão organizadas segundo os quatro 

eixos a saber: desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação; 

desenvolvimento da criatividade; apropriação das linguagens elementares das artes; e 

compreensão das artes no contexto. 

11.2. Educação Física (2ºCEB) 

OBJETIVOS / CONTEÚDOS POR ÁREA / MODALIDADE  

 

JOGOS PRÉ – DESPORTIVOS 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 Perceciona-se atacante quando a sua equipa tem a posse de bola 
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 Desmarca-se criando linhas de passe e de apoio permanente ao portador da bola   

 Perceciona-se defensor quando a sua equipa não tem a posse de bola 

 Assume uma atitude defensiva, após perca de bola, procurando de imediato recuperar a 

sua posse  

 Ocupa equilibradamente o espaço de jogo  

 Realiza os diferentes tipos de deslocamentos, saltos, fintas e outras ações motoras 

inerentes ao desenvolvimento do jogo em questão   

 Enquadra-se com a bola, quer em situação ofensiva quer em situação defensiva, sem 

perder a noção da sua posição relativa ao alvo a atacar ou defender, procurando a obtenção 

ou impedimento do objetivo do jogo 

 

FUTEBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos:  

 Passe com diferentes partes do pé 

 Receção com diferentes partes do corpo 

 Condução de bola  

 Finta 

 Remate   

 Encadeamentos dos gestos técnicos referidos anteriormente 

 Em situação de Guarda – redes opõe-se a bolas rematadas a diferentes alturas  

 

 O aluno, em situação de jogo 4x4 ou 5x5 realiza com correção as seguintes ações táticas: 

 Ocupa racionalmente o espaço de jogo  

 Desmarca-se para criar linhas de passe  

 Marca de perto o adversário direto com e sem bola   

 Tenta recuperar a bola utilizando o desarme ou interceção  

 Utiliza o gesto técnico adequado às diferentes situações criadas pela situação do jogo  

 

ATLETISMO 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção técnica e disciplinar as seguintes disciplinas:  
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 Corrida de resistência  

 Corrida de Velocidade 

 Salto em altura variante de tesoura 

 Salto em comprimento  

 Lançamento da bola  

 

GINÁSTICA 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 No solo 

 Rolamento à frente encorpado 

 Rolamento à frente com saída de pernas afastadas 

 Rolamento à retaguarda encorpado 

 Rolamento à retaguarda com saída de pernas afastadas 

 Apoio facial/Pino de cabeça  

 Roda  

 Avião  

 Ponte 

 Meia e uma pirueta 

 

 No minitrampolim 

 Salto em extensão 

  Salto em extensão com meia pirueta 

 Salto em extensão com uma pirueta  

 Salto encorpado  

GINÁSTICA ACROBÁTICA   

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno executa a pega simples, pega de pulsos e pega de cotovelos 

 Realiza ações de monte e desmonte revelando equilíbrio e noção de contra – peso 

 Executa exercícios básicos de Ginástica acrobática em pares 

 Executa exercícios básicos de Ginástica acrobática em trios 

 Executa exercícios básicos de Ginástica acrobática em quadras 
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VOLEIBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos:  

 Posição base 

 Deslocamentos 

 Passe de mãos em apoio 

 Manchete 

 Serviço por baixo 

 Encadeamentos dos gestos técnicos referidos anteriormente 

 

 O aluno, em situação de jogo 1x1 ou 2x2 realiza com correção as seguintes ações táticas: 

 Perceção e análise de trajetórias 

 Antecipação motora e ajustamento corporal 

 Atitude pré – dinâmica  

 Utilização dos 3 toques  

 Observação da colocação do adversário 

BASQUETEBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos:  

 Pega da bola 

 Passe 

          - peito 

          - picado 

          - de ombro 

          - a duas mãos por cima da cabeça 

 Receção 

           - com paragem a um tempo 

 Drible 

                  - parado 

                  - em progressão 
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                  - com mudança de mão pela frente 

            - de proteção 

 Lançamento ao cesto 

                  - em apoio com uma e   duas mãos 

 Lance livre 

 

 O aluno, em situação de jogo 3x3, 4x4 ou 5x5 realiza com correção as seguintes ações 

táticas: 

 Criação de linhas de passe 

 Enquadramento ofensivo (posição de tripla ameaça) 

 Desmarcação 

 Ocupação racional do espaço 

 Ressalto ofensivo 

 Marcação H x H 

 Ressalto defensivo 

 Utiliza o gesto técnico adequado às diferentes situações criadas pela situação do jogo 

 

BADMINTON 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 Realiza corretamente a pega da raqueta  

 Executa batimentos de sustentação do volante utilizando batimentos de direita e esquerda  

 Executa com êxito a ação de servir  

 Em situação de jogo 1x1, devolve grande parte das vezes o volante de forma jogável.  

 Após batimento tenta sempre regressar ao ponto intermédio do espaço de jogo   

 

ANDEBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos: 

 Passe 

             - de ombro direto e picado  

 Receção 

           - alta  
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           - média 

           - baixa  

 Drible 

                   - em progressão 

                  - com mudança de mão pela frente 

            - de proteção 

 Remate  

                  - em apoio 

                  - em salto  

 Livre de sete metros  

 Interceção 

 Como guarda-redes, enquadra-se com a bola e inicia o contra ataque; 

 Encadeamentos dos gestos técnicos referidos anteriormente 

 

 

O aluno, em situações de jogo 2x1, 3x2 ou em situações de jogo reduzido 5x5 realiza com 

correção as seguintes ações táticas: 

- Desmarca-se oferecendo linhas de passe; 

- Com boa pega de bola, opta por passe, armando o braço a um jogador em posição 

mais ofensiva ou por drible em progressão para finalizar; 

 finaliza em remate em salto, se receber a bola, junto da área, em condições 

favoráveis; 

 Tenta intercetar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa; 

 Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate; 

 

 

MODALIDADES ALTERNATIVAS  

DANÇA, TAG RUGBY, ROPE SKIPPING, FRISBEE, PERCURSOS NA NATUREZA  

 

 O aluno experiencia com correção alguns gestos técnicos/habilidades relativos à modalidade em 

questão 

 O aluno aplica em situação prática/jogo as habilidades básicas abordadas 
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DOMÍNIO SÓCIO – AFETIVO 

COMUM A TODAS AS ÁREAS/MODALIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE 

 Realiza o trabalho sem perturbar, respeitando as regras de funcionamento 

 Reage adequadamente à vitória e à derrota 

 Preocupa-se com a adequada utilização do material e das instalações 

 Realiza com empenho, responsabilidade e segurança as tarefas que lhe competem 

 Intervém com oportunidade, correção, demonstrando espírito crítico e iniciativa  

 Coopera e colabora com todos os elementos da turma 

 Demonstra interesse em aprender 

 Respeita as diretrizes do professor e/ou árbitro e aceita as suas decisões 

 Respeita os princípios da ética desportiva da tolerância e da justiça 

 É assíduo 

 É pontual 

 Apresenta-se devidamente equipado 

 O aluno demonstra satisfação com o processo ensino – aprendizagem 

 Apresenta-se devidamente equipado 

 O aluno demonstra satisfação com o processo ensino – aprendizagem 

 

DOMÍNIO COGNITIVO COMUM A TODAS AS ÁREAS/MODALIDADES 

REFERIDAS ANTERIORMENTE 

 

 O aluno conhece o nome e a dinâmica dos jogos. 

 O aluno conhece e identifica em situação de questionário oral, de jogo e/ou em situação 

de arbitragem: 

 O objetivo do jogo; 

 A função do jogo; 

 As principais regras do jogo. 

 O aluno, em situação de questionário oral e/ou quando solicitado: 

 Identifica o material a utilizar; 

 Conhece as formas de transporte do diferente material a usar; 

 Distingue as situações de trabalho individual, a pares, em grupo e de turma. 

 O aluno demonstra a capacidade de: 

 Perceção da instrução e do feedback do professor; 
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 Auto – perceção (auto - avaliação); 

Atenção (retenção, resistência à fadiga) e concentração 

 Reconhece alguns aspetos inerentes à origem e história da ginástica 

 O aluno conhece e identifica, em situação de questionário oral e/ou quando solicitado: 

 O diverso material, seu modo de transporte e de utilização 

  As principais ações motoras necessárias à correta execução dos elementos gímnicos 

 As diferentes disciplinas da modalidade a abordar; 

 As ajudas para os gestos técnicos abordados; 

 

 Identifica e reconhece a importância das ajudas, e demonstra conhecimento sobre as 

formas corretas de as efetuar, nos diferentes elementos gímnicos  

 

11.3. Educação Física (3ºCEB)  

OBJETIVOS / CONTEUDOS POR ÁREA / MODALIDADE 

FUTEBOL 

 

DOMINIO PSICOMOTOR 

 O aluno realiza com correcção os seguintes gestos técnicos: 

- Recepção; 

- Controlo da bola; 

- Remate; 

- Remate de cabeça; 

- Condução de bola; 

- Drible; 

- Finta; 

- Passe; 

- Desmarcação; 

- Cabeceamento; 

- Marcação. 

- Como guarda redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

 

 Em situação de jogo 3x3 e 5x5: 



  Projeto Curricular de Escola 

 

 

 159 

- Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 

necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação; 

- Remata se tem a baliza ao seu alcance; 

- Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando 

o passe à sua própria desmarcação; 

- Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar; 

- Desmarca-se utilizando fintas, mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe 

na direcção da baliza e ou apoio, garantindo largura e profundidade ao ataque; 

- Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 

desmarcação para  baliza; 

     - Logo que perde a posse de bola(defesa) marca o atacante, procurando dificultar a 

acção ofensiva. 

ATLETISMO 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correcção técnica e disciplinar as seguintes disciplinas: 

- Corrida de Velocidade; 

- Corrida de Estafetas; 

 -Corrida de Barreiras; 

- Salto em altura com técnica de Fosbury Flop; 

- Salto em Comprimento;  

- Lançamento do Peso.  

GINÁSTICA 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 No solo 

 Rolamento à frente engrupado 

 Rolamento à frente com saída de pernas afastada 

 Rolamento à retaguarda engrupado 

 Rolamento à retaguarda com saída de pernas afastadas 

 Pino de braços 

 Roda  

 Avião  

 Ponte 
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 Meia e uma pirueta 

 Saltos, voltas e afundos. 

 

 No minitrampolim 

 Salto em extensão 

  Salto em extensão com meia pirueta 

 Salto em extensão com uma pirueta  

 Salto encorpado  

 Salto de carpa com pernas afastadas 

 No Plinto 

 Salto de eixo (Plinto transversal) 

 Salto de eixo (Plinto longitudinal) 

 

 

 

VOLEIBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos:  

 Posição base 

 Deslocamentos 

 Passe de mãos em apoio 

 Manchete 

 Rotação dos jogadores  

 Serviço por baixo 

 Serviço por cima (Tipo ténis) 

 Encadeamentos dos gestos técnicos referidos anteriormente 

 

 O aluno, em situação de jogo 3x3 e 4x4 realizam com correção as seguintes ações táticas: 

 Serve por baixo, colocando a bola numa zona de difícil receção; 

 Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima, posicionando-se 

correta e oportunamente para direcionar a bola para cima e para a frente por forma a 

dar continuidade às ações da sua equipa; 
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 Na sequência da receção ao serviço, posiciona-se correta e oportunamente para 

passar a bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às ações 

ofensivas, ou receber/enviar a bola em passe colocado para o campo contrário; 

 Ao passe de um companheiro, posiciona-se para finalizar o ataque, executando com 

oportunidade e correção um passe colocado que, de preferência, dificulte a ação dos 

adversários; 

 Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda da bola, posiciona-se 

para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe alto ou manchete, 

favorecendo a continuidade das ações da sua equipa. 

 

 

BASQUETEBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos:  

 Passe 

 - Peito; 

 - Picado; 

 - Ombro; 

- A duas mãos por cima da cabeça; 

- Com uma mão. 

 Receção 

- Com paragem a um tempo; 

- Com paragem a dois tempos;  

 Drible 

- Em progressão; 

 - Com mudança de mão pela frente; 

- De proteção; 

 Lançamento ao cesto; 

- Em apoio com uma e duas mãos; 

- Lançamento em salto; 

 - Lançamento na passada. 

 Ressalto 

 Posição defensiva básica 
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 Passe e desmarcação 

 

O aluno, em situação de jogo 2x2, 3x3 e 5x5 realiza com correção as seguintes ações táticas: 

 Desmarca-se oportunamente, para oferecer uma linha de passe ao jogador com bola; 

 Durante a progressão para o cesto, seleciona a ação mais ofensiva: 

- Passa a um companheiro que lhe garanta uma linha de passe ofensiva; 

- Progride em drible, preferencialmente pelo corredor central, para finalizar ou abrir 

linhas de passe; 

 Lança se tem, ou consegue situação de lançamento; 

 Liberta-se do defensor, para finalizar ou na impossibilidade de o fazer, passar a bola 

com segurança para um companheiro; 

 Passa, se tem um companheiro desmarcado em posição ofensiva, utilizando a técnica 

mais adequada à situação, desmarcando-se de seguida na direção do cesto e repondo 

o equilíbrio ofensivo, se não recebe a bola; 

 Desmarca-se em movimentos para o cesto e para a bola; 

 Aclara, em corte para o cesto; 

 Participa no ressalto ofensivo, procurando recuperar a bola; 

 Dificulta o drible, o passe e o lançamento; 

 Dificulta a abertura de linhas de passe; 

 Participa no ressalto defensivo; 

 

 

ANDEBOL 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 O aluno realiza com correção os seguintes gestos técnicos: 

 Passe 

             - de ombro direto e picado  

 Receção 

           - alta  

           - média 

           - baixa  

 Drible 

                   - em progressão 
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                  - com mudança de mão pela frente 

            - de proteção 

 Remate  

                  - em apoio 

                  - em salto  

 Livre de sete metros  

 Interceção 

 Como guarda-redes, enquadra-se com a bola e inicia o contra ataque; 

 Encadeamentos dos gestos técnicos referidos anteriormente 

 

 

O aluno, em situações de jogo 2x1, 3x2 ou em situações de jogo reduzido 5x5 realiza com 

correção as seguintes ações táticas: 

- Desmarca-se oferecendo linhas de passe; 

- Com boa pega de bola, opta por passe, armando o braço a um jogador em posição 

mais ofensiva ou por drible em progressão para finalizar; 

 finaliza em remate em salto, se receber a bola, junto da área, em condições 

favoráveis; 

 Tenta intercetar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa; 

 Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate; 

 

BADMINTON 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

 Realiza corretamente a pega da raqueta  

 Executa batimentos de sustentação do volante utilizando batimentos de direita e esquerda, 

nomeadamente o “Clear” e “Lob”; 

 Executa com êxito a ação de serviço curto e comprido; 

 Em situação de jogo 1x1, devolve grande parte das vezes o volante de forma jogável.  

 Após batimento tenta sempre regressar ao ponto intermédio do espaço de jogo   

 

LUTA 

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  

  Em situação de luta no solo, executa corretamente as seguintes técnicas: 
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 Dupla prisão de pernas com rotação; 

 Prisão do braço por dentro com rotação pela frente; 

 Dupla prisão de braços. 

 

MODALIDADES ALTERNATIVAS  

NATAÇÃO, TAG RUGBY, ROPE SKIPPING, TÉNIS, PERCURSOS NA NATUREZA  

 

 O aluno experiencia com correção alguns gestos técnicos/habilidades relativos à modalidade em 

questão 

 O aluno aplica em situação prática/jogo as habilidades básicas abordadas.  

 

 

DOMÍNIO SÓCIO – AFETIVO 

COMUM A TODAS AS ÁREAS/MODALIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE 

 Realiza o trabalho sem perturbar, respeitando as regras de funcionamento 

 Reage adequadamente à vitória e à derrota 

 Preocupa-se com a adequada utilização do material e das instalações 

 Realiza com empenho, responsabilidade e segurança as tarefas que lhe competem 

 Intervém com oportunidade, correção, demonstrando espírito crítico e iniciativa  

 Coopera e colabora com todos os elementos da turma 

 Demonstra interesse em aprender 

 Respeita as diretrizes do professor e/ou árbitro e aceita as suas decisões 

 Respeita os princípios da ética desportiva da tolerância e da justiça 

 É assíduo 

 É pontual 

 Apresenta-se devidamente equipado 

 O aluno demonstra satisfação com o processo ensino – aprendizagem 

 Apresenta-se devidamente equipado 

 O aluno demonstra satisfação com o processo ensino – aprendizagem 

DOMÍNIO COGNITIVO COMUM A TODAS AS ÁREAS/MODALIDADES 

REFERIDAS ANTERIORMENTE 

 

 O aluno conhece o nome e a dinâmica dos jogos. 
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 O aluno conhece e identifica em situação de questionário oral, de jogo e/ou em situação 

de arbitragem: 

 O objetivo do jogo; 

 A função do jogo; 

 As principais regras do jogo. 

 O aluno, em situação de questionário oral e/ou quando solicitado: 

 Identifica o material a utilizar; 

 Conhece as formas de transporte do diferente material a usar; 

 Distingue as situações de trabalho individual, a pares, em grupo e de turma. 

 O aluno demonstra a capacidade de: 

 Perceção da instrução e do feedback do professor; 

 Auto – perceção (auto - avaliação); 

Atenção (retenção, resistência à fadiga) e concentração 

 Reconhece alguns aspetos inerentes à origem e história da ginástica 

 O aluno conhece e identifica, em situação de questionário oral e/ou quando solicitado: 

 O diverso material, seu modo de transporte e de utilização 

  As principais ações motoras necessárias à correta execução dos elementos gímnicos 

 As diferentes disciplinas da modalidade a abordar; 

 As ajudas para os gestos técnicos abordados 

 

11.4. Educação Visual (2ºCEB) 

Projeta-se ao longo dos anos (do 5º ao 9º ano) e evidência a articulação entre 

objetivos gerais. O eixo vertical projeta-se ao longo de um ano específico e evidência a 

articulação entre domínios. O eixo do domínio projeta-se verticalmente ao longo dos 

objetivos gerais, em que o último dá relevo a processos cognitivos, que estruturam os 

conteúdos do domínio em questão. 

No âmbito dos objetivos gerais do 2.° Ciclo, as metas incidem sobre conteúdos como 

materiais básicos de desenho, os elementos constituintes da forma, a comunicação e 

narrativa visual, cor, espaço, património e discurso. No 3.° Ciclo, as metas incidem sobre 

conteúdos como a representação de formas geométricas, desenho expressivo, sólidos e 

poliedros, Design, luz-cor, expressão e decomposição da forma, comunicação visual, 

Arquitetura, perspetiva, perceção visual e construção da imagem, arte e património e 

Engenharia. 
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Os objetivos e descritores indicados em cada ano de escolaridade são obrigatórios, sem 

prejuízo de, em anos subsequentes, continuarem a ser mobilizados. 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Técnica  

1. Conhecer materiais riscadores e respetivos suportes físicos. 

2. Dominar materiais básicos de desenho técnico. 

3. Dominar a aquisição de conhecimento prático. 

Domínio: Representação  

4. Compreender a geometria enquanto elemento de organização da forma. 

5. Reconhecer a textura enquanto aspeto visual das superfícies. 

6. Explicar a estrutura como suporte da forma. 

7. Dominar a representação como instrumento de registo. 

Domínio: Discurso  

8. Conhecer diferentes tipologias de comunicação. 

9. Distinguir códigos e suportes utilizados pela comunicação. 

10. Dominar a comunicação como um processo de narrativa visual. 

6.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Técnica  

1. Compreender características e qualidades da cor. 

2. Reconhecer a simbologia e o significado da cor. 

3. Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

Domínio: Representação  

4. Conhecer as interações dos objetos no espaço. 

5. Representar elementos físicos num espaço. 

6. Dominar a representação bidimensional. 

Domínio: Discurso 

7. Compreender o conceito de património. 
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8. Reconhecer o papel e a influência do património na sociedade. 

9. Reconhecer o papel do discurso no âmbito de trajetórias históricas. 

Domínio: Projeto  

10. Reconhecer princípios básicos da criação de um discurso. 

11. Desenvolver a capacidade de avaliação crítica na criação de um discurso. 

12. Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo. 

 

11.5. Educação Visual (3ºCEB) 

7º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Técnica  

1. Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de formas. 

2. Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação. 

3. Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas. 

4. Dominar a aquisição de conhecimento geométrico. 

Domínio: Representação  

5. Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação. 

6. Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas. 

7. Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação. 

8. Dominar tipologias de representação expressiva. 

Domínio: Discurso  

9. Compreender a noção de superfície e de sólido. 

10. Distinguir elementos de construção de poliedros. 

11. Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 

12. Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional. 

Domínio: Projeto  

13. Explorar princípios básicos do Design e da sua metodologia. 
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14. Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas. 

15. Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto. 

8.ºANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Técnica  

1. Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor. 

2. Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio envolvente. 

3. Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. 

4. Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico e diacrónico. 

Domínio: Representação  

5. Conhecer elementos de expressão e de composição da forma. 

6. Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 

7. Distinguir elementos de organização na análise de composições bi e tridimensionais. 

8. Dominar tipologias de representação bi e tridimensional. 

 

Domínio: Discurso  

9. Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 

10. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 

11. Dominar processos de referência e inferência no âmbito da comunicação visual. 

Domínio: Projeto  

12. Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia. 

13. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de problemas. 

14. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento do projeto. 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Técnica  

1. Compreender diferentes tipos de projeção. 

2. Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica. 
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3. Dominar procedimentos sistemáticos de projeção. 

Domínio: Representação  

4. Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos da visão. 

5. Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da perceção visual. 

6. Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação estruturada. 

Domínio: Discurso  

7. Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 

8. Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património. 

9. Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção. 

10. Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações culturais. 

Domínio: Projeto 

11. Explorar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia. 

12. Aplicar princípios básicos da Engenharia na resolução de problemas. 

13. Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto. 

 

 

11.6. Tecnologias de Informação e Comunicação (3ºCEB) 

Nesta área curricular pretende-se promover o desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades na utilização das tecnologias de informação e comunicação que permitam uma 

literacia digital generalizada, tendo em conta a igualdade de oportunidades para todos os 

alunos. É imperativo fomentar nos alunos a reflexão crítica da importância e do poder das 

tecnologias de informação e comunicação e desenvolver neles a capacidade de pesquisar, 

tratar, produzir e comunicar informação através das tecnologias, paralelas aos formatos 

tradicionais. Ao docente é atribuído um papel autónomo na planificação para cada ano de 

escolaridade, em função de uma cuidada avaliação diagnóstica. Na sequência dessa 

avaliação e do ritmo de trabalho que vier a ser alcançado na turma, poderá o professor optar, 

em cada ano letivo, por selecionar um dos seguintes três subdomínios: (I) - Dados e 

estatísticas; (II) Imagem e vídeo; (III) Sítios na Internet. Estes subdomínios não são de 

abordagem obrigatória. 
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7º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Informação 

Informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias. 

1. Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o seu 

papel no mundo contemporâneo. 

Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança 

1. Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares que 

processem dados. 

2. Explorar diferentes tipos de software. 

3. Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos eletrónicos similares 

disponíveis na sala de aula. 

Pesquisa de informação na Internet 

1. Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet. 

2. Navegar de forma segura na Internet. 

3. Pesquisar informação na Internet. 

Análise da informação na Internet 

1. Analisar a informação disponível de forma crítica.  

2. Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual. 

3. Executar um trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida na Internet sobre 

um dado tema. 

Domínio: Produção 

Produção e edição de documentos 

1. Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa e de 

análise de informação obtida na Internet sobre um tema específico do currículo, utilizando 

as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e produção de documentos, 

instalada localmente ou disponível na Internet. 

Produção e edição de apresentações multimédia 
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1. Criar uma apresentação multimédia original sobre uma temática decorrente do trabalho 

produzido no subdomínio “Produção e edição de documentos”, utilizando as 

funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e de produção de apresentações 

multimédia, instalada localmente ou disponível na Internet. 

8º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio: Comunicação e Colaboração 

Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferramentas de 

comunicação, de acordo com as situações de comunicação e as regras de conduta e de 

funcionamento de cada ambiente digital 

1. Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) 

ao tipo de comunicação pretendida. 

2. Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de realização de trabalhos 

práticos. 

3. Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada, em situações reais de realização 

de trabalhos práticos. 

4. Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto (chats) de 

forma segura e adequada, em situações reais de realização de trabalhos práticos. 

5. Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha. 

Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através da 

Internet 

1. Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através da 

Internet. 

2. Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na Internet. 

Comunicação e colaboração em rede 

1. Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha de 

informação e conhecimento, usando plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem. 

2. Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e 

interagir. 

Domínio: Informação 
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Pesquisa de informação 

1. Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática pré-estabelecida. 

Análise da informação 

1. Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de 

forma crítica e autónoma. 

2. Respeitar os direitos de autor. 

Gestão da informação 

1. Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet. 

2. Garantir a segurança dos dados. 

Domínio: Produção 

Exploração de ambientes computacionais 

1. Criar um produto original de forma colaborativa e com uma temática definida, com 

recurso a ferramentas e ambientes computacionais apropriados à idade e ao estádio de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, instalados localmente ou disponíveis na Internet, que 

desenvolvam um modo de pensamento computacional, centrado na descrição e resolução de 

problemas e na organização lógica das ideias. 

Subdomínios de desenvolvimento 

Estes subdomínios não são de abordagem obrigatória. São sugestões de desenvolvimento 

das atividades com os alunos e podem ou não ser incluídos na planificação da turma, em 

qualquer um dos anos de escolaridade. 

Dados e estatísticas 

1. Utilizar, de forma simples, as funcionalidades de uma folha de cálculo, instalada 

localmente ou disponível na Internet, produzindo documentos com funcionalidades básicas, 

com base num projeto negociado e estabelecido na turma ou decorrente de trabalho de 

pesquisa realizado anteriormente. 

Imagem e vídeo 

1. Criar um vídeo original, com base num projeto negociado e estabelecido na turma ou 

decorrente do trabalho de pesquisa anterior, utilizando as funcionalidades elementares de 
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uma ferramenta de edição e de produção de vídeos, instalada localmente ou disponível na 

Internet. 

Sítios na Internet 

1. Criar, editar e publicar um sítio na Internet, com base num projeto negociado e 

estabelecido na turma ou decorrente de trabalho de pesquisa anterior, utilizando as 

funcionalidades elementares de ferramentas de edição e produção de 

hiperdocumentos, disponíveis na Internet 

 

12. Oferta complementar - Formação Cívica 

            A Formação Cívica é o espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 

para a cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como 

elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e 

intervenientes, com recurso nomeadamente ao intercâmbio de experiências vividas pelos 

alunos e à sua participação individual e coletiva na vida da turma, da escola e da 

comunidade.  

A Formação Cívica, sem prejuízo da sua vertente transversal, constitui um espaço 

privilegiado para a construção da identidade e desenvolvimento da consciência cívica dos 

alunos, através do diálogo, discussão e reflexão de temas da atualidade e das experiências e 

preocupações vividas e sentidas pelos alunos. Para além dos aspetos mencionados, poderá 

também fazer a gestão de assuntos ou problemas relativos à turma. A gestão da Formação 

Cívica será assegurada pelo Diretor de Turma, tendo em conta o diagnóstico por si efetuado 

e pelo Conselho de Turma, atendendo às características e interesses dos alunos. 

Metas a desenvolver 

 Desenvolver a autoestima e autonomia; 

 Desenvolver o sentido de responsabilidade e cooperação; 

 Aprender a respeitar a pessoa do outro e o direito à diferença; 

 Aprofundar e respeitar as regras democraticamente estabelecidas na aula;  

 Compreender princípios fundamentais de uma sociedade democrática; 

 Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns. 
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Atividades/Estratégias 

 Definir o papel do Diretor de Turma e suas funções; 

 Leitura e reflexão dos deveres e direitos dos alunos, expressos no Regulamento 

Interno; 

 Diálogo sobre o papel do Delegado e Subdelegado e eleição dos cargos; 

 Diálogo sobre a importância das regras de comunicação nas aulas; 

 Promover o diálogo/debate sobre eventuais situações que ocorram e sua resolução: 

 problemas relacionados com a turma; 

 problemas de conflitualidade entre alunos; 

 comportamentos menos corretos dos alunos; 

 não cumprimento dos T.P.C.; 

 falta de estudo e suas consequências. 

 A turma debaterá os grandes temas e sub temas à sua escolha. Será proposto um tema 

por aula: 

 A Escola 

 A Familia 

 A Sociedade 

 O Mundo 

 Etc 

 Debates; Exposições; Visionamento de vídeos; Análise de jornais e outros meios de 

comunicação social; Colóquios; Visitas de estudo; Trabalhos de pares e em grupo. 

Constitui um espaço de diálogo e reflexão sobre experiência vivida e preocupações 

sentidas pelos alunos, assim como sobre temas e problemas relevantes da comunidade e da 

sociedade. O seu objetivo central é o de contribuir para a construção da identidade e o 

desenvolvimento da consciência cívica dos alunos. 

A Formação Cívica é a área e o espaço privilegiado de debate, onde se cruzam todas as 

áreas de saber, através das experiências vividas e observadas pelos alunos, dentro ou fora da 

escola. 
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Compete ao Conselho de Turma a definição de metas e valores essenciais para que os 

alunos da turma possam exercer uma cidadania cada vez mais consciente e participativa. 

O processo de seleção de temas/problemas desta área curricular não disciplinar bem 

como o seu desenvolvimento é assegurado pelo Diretor de Turma em concordância com as 

propostas dos alunos e respeitando as orientações do Conselho de Turma. 

Esta área curricular não disciplinar permite a discussão de assuntos/problemas da turma 

e a abordagem de temas relacionados com a sociedade, o ambiente, a saúde, entre outros. 

Procura-se nesta área que, mais que os conhecimentos sobre vários assuntos, os alunos 

aprendam a ter uma atitude cívica e interventiva em relação aos vários problemas que 

vivenciam quer no âmbito da comunidade escolar quer em âmbitos mais alargados, do 

mundo atual. 

Poderão ser utilizadas metodologias diversas tais como: trabalho individual, trabalho de 

grupo, investigação, assembleia de turma, entrevistas, simulações, jogos ou debates, desde 

que seja sempre salvaguardada a comunicação no grupo e o respeito pelas regras 

democráticas. 

13. Oferta de escola - Oficina de Música 

Objetivos: 

 Promover atividades que ajudem os alunos a desenvolver capacidades individuais e 

coletivas; 

 

 Reforçar as atividades curriculares; 

 

 Ajudar os alunos a descobrir neste espaço outras capacidades e talentos; 

 

 Sensibilizar e contribuir para que o espaço escolar seja visualmente mais atrativo; 

 

 Intervir em datas e temas propostos no PAA da escola; 

 

Capacidades e valores a desenvolver: 

 sentido estético;  

 empenho nas tarefas propostas; 
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 criatividade; 

 interesse pelo saber fazer, 

 destrezas técnicas; 

 autonomia;  

 espírito critico; 

 trabalho colaborativo de equipa 

A organização das atividades faz-se através de projetos que requerem trabalho de 

investigação e abrangem saberes, materiais, técnicas e temáticas de reflexão e 

intervenção. 

 

14. Articulação curricular 

A definição da relevância das aprendizagens é da responsabilidade de todos os 

educadores e professores que integram os diversos departamentos curriculares e enquadra-se 

no projecto educativo do Colégio ao reforçar que a promoção de um ensino de qualidade só 

se pode concretizar através da utilização de modos de intervenção educativa diferenciados e 

plurais. 

Para tal é necessário promover a articulação vertical e horizontal do currículo, no 

sentido de potenciar a continuidade e o efeito cumulativo das aprendizagens precedentes 

sobre as posteriores, numa lógica de sequencialidade progressiva. Esta articulação faz-se nas 

diferentes estruturas de orientação educativa coordenadas pela comissão de articulação e 

supervisionadas pelo conselho pedagógico e operacionalizando-se através da execução do 

projeto curricular de turma. 

 

14.1. Articulação entre Pré-escolar e o 1º CEB 

Aos educadores de infância e professores do 1º ciclo ensino básico compete ter uma 

atitude proativa na procura desta continuidade/ sequencialidade, não deixando de afirmar a 

especificidade de cada etapa e criando condições para uma articulação co construída. Esta 

articulação envolve estratégias que passam não só pela valorização das aquisições feitas pela 
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criança no Jardim-de-Infância, como pela familiarização com as aprendizagens escolares 

formais.  

14.2. Articulação entre o 1º CEB e o 2º CEB 

Numa perspetiva de articulação curricular ao longo do ano, para além das reuniões 

destas Estruturas de Orientação Educativa, irão decorrer reuniões entre os professores de 4º 

Ano com os Conselhos de Turma de 5º Ano, antes do início de cada ano letivo com o 

objetivo de se proceder à troca de informação sobre os alunos 

14.3. Articulação entre o 2º CEB e o 3º CEB 

Numa perspetiva de articulação curricular, além das reuniões de Departamento 

Curricular, irão decorrer, ao longo do ano, reuniões ao nível dos conselhos de disciplina 

(articulação horizontal) e entre todas as disciplinas com continuidade no ciclo subsequente 

(articulação vertical) 
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Articulação Vertical 

Pré-Escolar – 1.º Ciclo 

Dinâmica Objetivos Intervenientes Tempo Espaço 

- Reunião 

inicial 

(Pré-

Escolar/1.º 

Ciclo) 

- Calendarizar momentos de 

articulação a acontecer no 

decorrer do ano letivo; 

- Analisar e partilhar pré-

requisitos necessários ao 

ingresso no 1.º ano de 

escolaridade, com base nos 

documentos oficiais; 

- Educadora do 

grupo dos 5 

anos; 

- Professores 

do 4.º ano do 

1.º Ciclo que 

iniciarão o 1.º 

ano; 

- Início do ano 

letivo 

(setembro/outubro); 

- Sala de aula 

do 1.º Ciclo; 

- Interação das 

crianças dos 5 

anos com 

futuros 

professores; 

- Motivar as crianças para a 

transição de nível; 

-Conhecer/interagir 

(professores-crianças-

professores);  

-Conhecer os espaços do 1.º 

Ciclo; 

- Desenvolver atividades em 

contexto do 1.º Ciclo; 

 

- Educadora do 

grupo dos 5 

anos; 

- Crianças dos 

5 anos; 

- Professores 

do 4.º ano do 

1.º Ciclo que 

iniciarão o 1.º 

ano; 

- Um a vez por 

período letivo 

(datas a definir); 

- Espaços do 

Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo; 

- Participação 

em projetos do 

1.º Ciclo: 

Conto 

Contigo! - 

Semana da 

Leitura; 

Hora do 

Conto; 

 

 

- Motivar as crianças para a 

transição de nível; 

- Criar momentos de fruição 

da leitura; 

- Despertar o interesse em 

aprender a ler; 

- Motivar para a partilha; 

- Conhecer/Interagir 

(professores-crianças-

professores);  

-Conhecer projetos e 

espaços do 1.º Ciclo; 

- Desenvolver atividades em 

contexto do 1.º Ciclo; 

- Educadora do 

grupo dos 5 

anos; 

- Crianças dos 

5 anos; 

- Professores, 

alunos e 

auxiliares do 

1.º Ciclo; 

 

- Ao longo do ano 

letivo, de acordo 

com o PAA e em 

outros momentos 

(datas a definir); 

- Piso do 1.º 

Ciclo (junto à 

Árvore 

Contadora 

de Histórias; 

sala de aula);  

- Biblioteca;  

- Recreio do 

1.º Ciclo; 

- Outros; 

- Participação 

em atividades 

comuns 

delineadas no 

PAA (Plano 

Anual de 

Atividades): 

S. Martinho; 

Halloween; 

Nicolinas; 

Natal; 

Carnaval; Dia 

do Pai; Dia da 

Mãe; Dia da 

- Envolver os alunos em 

projetos comuns; 

- Motivar as crianças para a 

transição de nível; 

- Conhecer e interagir com 

professores, alunos e 

auxiliares do colégio; 

 

- Comunidade 

Educativa; 

- Ao longo do ano 

letivo, de acordo 

com o PAA e em 

outros momentos 

(datas a definir); 

- Colégio ou 

outros 

espaços a 

definir; 
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Criança; Festa 

Final de Ano; 

outras; 

- Reunião 

Intercalar 

(Pré-

Escolar/1.º 

Ciclo) 

- Planear o próximo 

encontro com as crianças 

dos 5 anos; 

- Partilhar 

caraterísticas/especificidades 

do grupo de crianças; 

- Rever metas/objetivos a 

atingir até ao final do ano 

letivo; 

- Educadora do 

grupo dos 5 

anos; 

- Futuros 

professores do 

1.º ano; 

- 2.º período letivo 

(data a definir); 

- Sala de aula 

do 1.º Ciclo; 

- Sessão de 

esclarecimento 

sobre o 1.º 

Ciclo – 

especificidades 

do 1.º ano 

- Apresentar os futuros 

professores do 1.º ano; 

- Partilhar dinâmicas, 

projetos, metodologias do 

1.º Ciclo/1.º ano; 

- Apresentar aos 

pais/encarregados de 

educação o método de 

iniciação à leitura e à escrita 

(Método das 28 Palavras); 

- Partilhar preocupações e 

esclarecer dúvidas; 

-Pais/ 

Encarregados 

de Educação 

das crianças 

dos 5 anos; 

- Futuros 

professores do 

1.º ano; 

- 2.º período letivo 

(data a definir); 

- Sala de aula 

do 1.º ano do 

1.º Ciclo; 

- Férias de 

verão (mês de 

junho e julho – 

após o 

encerramento 

do ano letivo) 

- Conhecer e interagir com 

professores, alunos e 

auxiliares do 1.º Ciclo; 

- Envolver as crianças em 

atividades do 1.º Ciclo; 

 

 

- Crianças dos 

5 anos; 

- Auxiliares do 

1.º Ciclo; 

- Professores 

do 1.º Ciclo; 

 - Outros; 

- Mês de junho e 

julho; 

- Colégio ou 

outros 

espaços a 

definir; 

- Reunião final 

(Pré-

Escolar/1.º 

Ciclo) 

 

- Caraterizar o grupo de 

crianças dos cinco anos;  

- Apresentar áreas fortes e 

áreas fracas de cada um 

delas;  

- Partilhar especificidades; 

- Formar turmas; 

- Diretora 

Pedagógica; 

- Educadora do 

grupo dos 5 

anos; 

- Futuros 

professores do 

1.º ano; 

- Psicóloga do 

Colégio; 

- Professores 

coadjuvantes; 

- Final do ano 

letivo (data a 

definir); 

- Sala dos 5 

anos; 

-Receção/ 

integração dos 

alunos do 1.º 

Ciclo;  

- Acolher e promover a 

integração dos novos alunos 

no 1.º Ciclo através do 

desenvolvimento de 

atividades lúdicas;  

-Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Auxiliares do 

1.º Ciclo; 

- Professores 

do 1.º Ciclo; 

 - Outros; 

- setembro - 

período que 

antecede o início 

do ano letivo;  

- Espaços 

comuns (Sala 

de 

Acolhimento; 

Recreio; 

Refeitório; 

Biblioteca; 

Ginásio; 
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Casa de 

banho); 

Projeto Conto 

Contigo! – 

Mãos Amigas 

- Envolver os alunos do 4.º 

ano na integração dos alunos 

do 1.º ano; 

- Promover o 

desenvolvimento da 

interajuda, partilha, 

responsabilidade, resolução 

de conflitos entre pares;  

- Alunos do 1.º 

e 4.º anos; 

- Professores 

do 1.º e 4.º 

anos; 

- Auxiliares; 

- Ao longo do ano 

letivo; 

- Colégio ou 

outros 

espaços; 

1.º Ciclo – 2.º Ciclo 

Dinâmica Objetivos Intervenientes Tempo Espaço 

- Reunião 

inicial 

(1.º Ciclo/2.º 

Ciclo) 

- Calendarizar momentos de 

articulação a acontecer no 

decorrer do ano letivo; 

- Analisar e partilhar pré-

requisitos necessários à 

transição para o 5.º ano de 

escolaridade, com base nos 

documentos oficiais; 

 

- Professores 

do 4.º ano do 

1.º Ciclo; 

- Professores 

do 2.º Ciclo; 

- Início do ano 

letivo 

(setembro/outubro); 

- Sala dos 

professores; 

- Projeto Voar 

à Descoberta 

Através da 

Experiência 

com o 

Professor 

Lamparina; 

 

 

- Desenvolver atividades 

experimentais em contexto 

do 2.º Ciclo – laboratório de 

Ciências Naturais e Ciências 

Físico-Químicas; 

- Conhecer espaços do 2.º 

Ciclo; 

-Conhecer/Interagir 

(professores-alunos-

professores);  

- Motivar os alunos para a 

transição de nível; 

- Professor de  

Ciências 

Naturais e 

Ciências 

Físico-

Químicas; 

- Professores 

do 1.º Ciclo; 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo, de acordo 

com o PAA e em 

outros momentos 

(datas a definir); 

- Edifício do 

2.º/3.º Ciclos 

(Laboratório 

de Ciências);  

 

- Projeto Farol 

da Matemática 

– torneios 

internos e 

Campeonato 

Nacional de 

Jogos 

Matemáticos; 

Canguru 

Matemático; 

 

- Envolver os alunos do 1.º e 

2.º Ciclos em projetos 

comuns; 

 

- Professores 

de  

Matemática;  

- Professores 

do 1.º Ciclo; 

- Alunos do 1.º 

e 2.º Ciclos; 

 

- Ao longo do ano 

letivo, de acordo 

com o PAA e em 

outros momentos 

(datas a definir); 

- Salas de 

aula; 

- Sala do 

Aluno; 

- Sala de 

Acolhimento; 

- Recreio; 

- Outros; 

- Reunião final 

(1.º Ciclo/2.º 

Ciclo) 

 

- Caraterizar o grupo de 

alunos das turmas do 4.º 

ano;  

- Apresentar áreas fortes e 

áreas fracas de cada um 

- Diretora 

Pedagógica; 

- Professores 

do 2.º Ciclo; 

- Professores 

- Final do ano 

letivo (data a 

definir); 

- Sala dos 

professores; 



  Projeto Curricular de Escola 

 

 

 181 

 

 

 

 

 

delas;  

- Partilhar especificidades; 

- Formar turmas; 

do 4.º ano; 

- Psicóloga do 

Colégio; 

- Professores 

coadjuvantes; 

2.º Ciclo – 3.º Ciclo 

Dinâmica Objetivos Intervenientes Tempo Espaço 

- Reunião 

inicial 

2.º ciclo / 3.º 

ciclo 

- Calendarizar momentos de 

articulação a acontecer no 

decorrer do ano letivo; 

- Analisar e partilhar pré-

requisitos necessários à 

transição para o 7.º ano de 

escolaridade, com base nos 

documentos oficiais; 

 

- Professores 

do 6.º ano do 

2.º Ciclo; 

- Professores 

do 3.º Ciclo; 

- Início do ano 

letivo 

(setembro/outubro); 

- Sala dos 

professores 

- Participação 

em atividades 

comuns 

delineadas no 

PAA (Plano 

Anual de 

Atividades): 

S. Martinho; 

Halloween; 

Natal; 

Carnaval; Dia 

do Pai; Dia da 

Mãe; Dia da 

Criança; Festa 

Final de Ano; 

outras; 

- Envolver os alunos em 

projetos comuns; 

- Motivar as crianças para a 

transição de nível; 

- Conhecer e interagir com 

professores, alunos e 

auxiliares do colégio; 

- Ao longo do 

ano letivo, de 

acordo com o 

PAA e em 

outros 

momentos 

(datas a 

definir); 

- Ao longo do ano 

letivo, de acordo 

com o PAA e em 

outros momentos 

(datas a definir); 

- Colégio ou 

outros 

espaços a 

definir 

- Reunião final 

(2.º Ciclo/3.º 

Ciclo) 

 

- Caraterizar o grupo de 

alunos das turmas do 6.º 

ano;  

- Apresentar áreas fortes e 

áreas fracas de cada um 

deles;  

- Partilhar especificidades; 

- Formar turmas; 

- Diretora 

Pedagógica; 

- Professores 

do 2.º Ciclo; 

- Professores 

do 3.º Ciclo; 

- Psicóloga do 

Colégio; 

- Final do ano 

letivo (data a 

definir); 

- Sala dos 

professores; 
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15. Ensino Secundário 

15.1. Desenho Curricular/ Carga letiva 

Componente de Formação Carga adotada 

Disciplinas Total da disciplina Tempos 60’ 
G

er
a
l 

Português 180 3 

Inglês 180 3 

Filosofia 180 3 

Educação Física 120 2 

E
sp

ec
íf

ic
a

 Matemática A 300 5 

Biologia e Geologia 360 6 

Física e Química A 360 6 

Formação Cívica 60 1 

Total 1740 29 
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15.2. Currículo do Curso C.T. 

D
is

ci
p

li
n

a
s  

 
 

Currículo A
u

la
s 

P
re

v
is

ta
s 

    

 

D
is

ci
p

li
n

a
s  

 

 

Currículo A
u

la
s 

P
re

v
is

ta
s 

    

 

D
is

ci
p

li
n

a
s  

 
 

Currículo A
u

la
s 

P
re

v
is

ta
s 

    

P
o

rt
u

g
u

ês
 

 Oralidade 
 Compreensão do Oral 

Reportagem 
Documentário 
Anúncio publicitário 

 Expressão Oral  
Síntese 
Apreciação crítica (de reportagem, de 
documentário, de entrevista, de livro, de 
filme, de exposição ou outra manifestação 
cultural) 

  Leitura 
 Relato de viagem 
 Artigo de divulgação científica 
 Exposição sobre um tema  
 Apreciação crítica (de filme, de peça de 

teatro, de livro, de exposição ou outra 
manifestação cultural) 

 Escrita  
 Síntese 
 Exposição sobre um tema 
 Apreciação crítica 

 Educação Literária 
 Poesia trovadoresca 
 Fernão Lopes, Crónica de D. João I 
 Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira (integral)  
 Luís de Camões, Rimas 
 Luís de Camões, Os Lusíadas 
 História Trágico-Marítima: 

“As terríveis aventuras de Jorge de 
Albuquerque Coelho (1565)” 

 Gramática 
 O português: génese, variação e mudança  
 Sintaxe 

Lexicologia 

 

 

E
d

u
ca

çã
o
 F

ís
ic

a
 

 

 

Futebol 

Andebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Atletismo 

Badminton 

Râguebi 

Atividades de Ar Livre e Exploração da 

Natureza 

Tenis 

 

 

 

68 

 

F
il

o
so

fi
a
 

 
Iniciação à Atividade Filosófica 
 O que é a Filosofia? Uma resposta inicial 
 Quais as questões da Filosofia? 
 A dimensão discursiva do trabalho filosófico 

 
II – A Ação Humana e os Valores 
 A rede conceptual da ação 
 Determinismo e liberdade na ação humana 
 Valores e valoração – a questão dos 

critérios valorativos 
 Valores e cultura – a diversidade e o 

diálogo de culturas 
 
III– Dimensões da Ação Humana e dos Valores 
 Intenção ética e norma moral 
 A dimensão pessoal e social – o si mesmo, 

o outro e as instituições 
 A necessidade da fundamentação moral – 

análise comparativa de duas perspetivas 
filosóficas 
         Ética, Direito e Política 

 A dimensão religiosa – análise e 
compreensão da experiência religiosa. 

 A religião e o sentido da existência – a 
experiência da finitude e a abertura à 
transcendência. 

 As dimensões pessoal e social das 
religiões. 

 Religião, razão e fé – tarefas e desafios da 
tolerância. 

  
IV – Temas/Problemas do Mundo 
Contemporâneo 

 

102 
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In
g

lê
s 

 

Módulo 0 – “Getting Started” 

- Atividades de adaptação e de diagnóstico       
- O portefólio individual  
- Culturas Britânica e Americana 
- Viagens / Férias 
- Desportos 
- O uso do dicionário 

 
Módulo 1 – “One World, Many Voices” 

- Línguas e culturas 
- A Juventude em mudança 
- O Inglês no mundo 

 
Módulo 2 – “Global Youth” 

     - A adolescência 
     - A linguagem dos jovens 
     - Os desafios do futuro 

      
Módulo 3 – “The Technological World” 

     - Avanços tecnológicos 
     - Transformações sociais 

     - Novas fronteiras 
 

Módulo 4 – “Global Communication” 

-  Leitura extensiva 
      - A evolução dos meios de comunicação e 
informação 
      - A Internet e as comunicações a nível global   
      - A Comunicação e a ética 
 

101 

 

M
a

te
m

á
ti

ca
 A

 

 Lógica e Teoria dos Conjuntos 

 Álgebra 

 Geometria analítica no plano 

 Geometria analítica no espaço 

 Funções 

 Estatística   

 

 

B
io

lo
g

ia
 e

 G
eo

lo
g

ia
 

 
Geologia 
 
Módulo inicial Tema I - A Geologia, os geólogos e 
os seus métodos 
o A Terra e os seus subsistemas em interação. 
o As rochas, arquivos que relatam a História da 
Terra. 
o A medida do tempo e a idade da Terra. 
o A Terra, um planeta em mudança. 
 
Tema II - A Terra, um planeta muito especial 
o Formação do Sistema Solar. 
o A Terra e os planetas telúricos. 
o A Terra, um planeta único a proteger. 
 
Tema III- Compreender a estrutura e a dinâmica da 
geosfera 
o Métodos de estudo para o interior da geosfera 
o Vulcanologia 
o Sismologia 
o Estrutura interna da geosfera 
 
Biologia 
 
Módulo inicial - Diversidade na biosfera 
o A biosfera 
o A célula 
 
Unidade 1 - Obtenção de matéria 
o Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos 
o Obtenção de matéria pelos seres autotróficos 
 
Unidade 2 - Distribuição de matéria 
o O transporte nas plantas 
o O transporte nos animais 
 
Unidade 3 - Transformações e utilização de energia 
pelos seres vivos 
 
o Fermentação 
o Respiração aeróbia 
o Trocas gasosas em seres multicelulares 
 
Unidade 4 - Regulação nos seres vivos 
o Regulação nervosa e hormonal em animais 
o Hormonas vegetais 

 

203 
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F
ís

ic
a

 e
 Q

u
ím

ic
a

s 
A

 

 
QUÍMICA 
Elementos químicos e sua organização  

 Massa e tamanho dos átomos  

 Energia dos eletrões nos átomos  

 Tabela Periódica  

Propriedades e transformações da matéria  

 Ligação química  

 Gases e dispersões 

 Transformações químicas  

 
FÍSICA 
Energia e sua conservação  

 Energia e movimentos  

 Energia e fenómenos elétricos  

 Energia, fenómenos térmicos e radiação 

 

203 
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15.3. Planificações Disciplinares  

15.3.1 Português 

 Oralidade 
 Compreensão do Oral 

Reportagem 
Documentário 
Anúncio publicitário 

 Expressão Oral  
Síntese 
Apreciação crítica (de reportagem, de documentário, de entrevista, de livro, de 
filme, de exposição ou outra manifestação cultural) 

  Leitura 
 Relato de viagem 
 Artigo de divulgação científica 
 Exposição sobre um tema  
 Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de exposição ou outra 

manifestação cultural) 
 Escrita  

 Síntese 
 Exposição sobre um tema 
 Apreciação crítica 

 Educação Literária 
 Poesia trovadoresca 
 Fernão Lopes, Crónica de D. João I 
 Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira (integral)  
 Luís de Camões, Rimas 
 Luís de Camões, Os Lusíadas 
 História Trágico-Marítima: 

“As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho (1565)” 
 Gramática 

 O português: génese, variação e mudança  
 Sintaxe/ Lexicologia 
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15.3.2 Inglês 

   
 

2015/2016 
Colégio do Ave 

        

Departamento de Línguas 

Inglês 

       Ano: 10º  

  

Manual: iTEEN 10                                     Planificação Critérios de avaliação 

Discipl ina Temas/Conteúdos 
Aulas previstas 

     (Por período) 

Parâmetros/ 
Instrumentos de 

avaliação 

Pesos 

IN
G

LÊ
S
 

 
o Módulo 0 – “Getting Started” 

- Atividades de adaptação e de 
diagnóstico       

- O portefólio individual  

- Culturas Britânica e Americana 

- Viagens / Férias 

- Desportos 

- O uso do dicionário 
 
o Módulo 1 – “One World, Many Voices” 

- Línguas e culturas 

- A Juventude em mudança 

- O Inglês no mundo 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
 

+/- 40 Aulas 
 
 

 

 

o Atividades de 

avaliação escrita 

(1teste global + 

2/3 Mini-testes / 

2 testes globais) 

 
o Atividades de 

avaliação oral 
(Leitura, 
participação aula 
a aula e 
apresentação 
formal) 

 
 

o Atitudes e 
valores 
(Observação 
direta: 
assiduidade, 
pontualidade, 
materiais, TPC, 
responsabilidade, 
empenho, 
interesse, 
comportamento, 
…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 

 
5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Módulo 2 – “Global Youth” 

     - A adolescência 
     - A linguagem dos jovens 
     - Os desafios do futuro 

      
o Módulo 3 – “The Technological World” 

     - Avanços tecnológicos 
     - Transformações sociais 
     - Novas fronteiras 

 
 
 
 

2º Período 
 

+/- 31 Aulas 

 

o Módulo 4 – “Global Communication” 

-  Leitura extensiva 
      - A evolução dos meios de comunicação e 
informação 
      - A Internet e as comunicações a nível 
global   
      - A Comunicação e a ética 
            

 

 

 

3º Período 
 

+/- 30 Aulas 
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15.3.3 Filosofia 

Domínio Subdomínio Conteúdos Calendarização 
 

Iniciação à Actividade 
Filosófica 

 O que é a Filosofia? 

Uma resposta inicial 

 Quais as questões da 

Filosofia? 

 A dimensão discursiva 

do trabalho filosófico 

 

1
º 

P
e

rí
o

d
o
 

II – A Acção Humana e os 

Valores 

 

 A rede conceptual da 

acção 

- Determinismo e liberdade na 

acção humana 

II – A Acção Humana e os 

Valores 

 

 Valores e valoração – a 

questão dos critérios 

valorativos 

 Valores e cultura – a 

diversidade e o diálogo 

de culturas 

 Intenção ética e norma 

moral 

 A dimensão pessoal e 

social – o si mesmo, o 

outro e as instituições 

 A necessidade da 

fundamentação moral – 

análise comparativa de 

duas perspectivas 

filosóficas 

 Ética, Direito e Política 

2
º 

P
e

rí
o

d
o
 

III– Dimensões da Acção 

Humana e dos Valores 

 

 A dimensão religiosa – 

análise e compreensão 

da experiência religiosa. 

 A religião e o sentido da 

existência – a 

experiência da finitude e 

a abertura à 

transcendência. 

 As dimensões pessoal e 

social das religiões. 

 Religião, razão e fé – 

tarefas e desafios da 

tolerância. 

3
º 

P
e

rí
o

d
o
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IV – Temas/Problemas do 

Mundo Contemporâneo 

 

 

Aulas previstas 

 

1º Período __________________________________________________ 41 aulas 

2º Período __________________________________________________ 32 aulas 

3º Período __________________________________________________ 29 aulas 

 

TOTAL: 

102 aulas 

15.3.4 Educação Física 

Modalidades gerais: 

  Futebol 

Andebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Atletismo 

Badminton 

Râguebi 

Atividades de Ar Livre e Exploração da Natureza 

Tenis 
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15.3.5 Matemática A 

 

1.º Período 

70 aulas  

2.º Período 

52 aulas  

3.º Período 

48 aulas  

 

Lógica e Teoria dos Conjuntos–  20 aulas 

 

 Introdução à lógica bivalente. 

 Condições e conjuntos. 

 

 

Álgebra– 25 aulas 

 

 Radicais. 

 Potências de expoente racional. 

 Operações com polinómios. 

 Fatorização de polinómios. 

 Resolução de equações e inequações. 

 

 

Geometria analítica no plano – 10 aulas 

 

 Referencial ortonormado. 

Distâncias no plano. 

 Semiplanos. 

Equações e inequações cartesianas de 

subconjuntos do plano. 

 

 

Geometria analítica no plano (cont.) – 15 aulas 

 

 Vetores no plano. 

 Operações com coordenadas de vetores. 

 Equações de uma reta no plano. 

 

 

Geometria analítica no espaço –  15 aulas 

 

 Referenciais cartesianos do espaço. 

Conjuntos de pontos do espaço.  

 Cálculo vetorial no espaço. 

 

 

Funções–  10 aulas 

 

 Generalidades sobre funções. 

 Transformações do gráfico de uma função. 

 Monotonia e extremos de uma função. 

 

 

 

 

 

 

Funções (cont.) –  21 aulas 

 

 Função quadrática. 

Função módulo. 

 Função raiz quadrada. 

Função raiz cúbica. 

Operações com funções. 

 

 

Estatística  – 15 aulas 

 

 Introdução ao estudo da estatística. 

Somatórios. 

Média. 

Desvio-padrão. 

Percentis. 

 

 

 

 

 

Obs.:  
Para o ano letivo 15/16 estão previstas 70 + 52 + 48 = 170 aulas de 60 minutos. Para a lecionação dos conteúdos serão destinadas 131 aulas, sendo a diferença, 39 aulas, para: atividades de integração, apresentação, ficha 
diagnóstica, fichas de avaliação, questões de aula, revisões, correções das fichas e autoavaliação. 
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15.3.6 Biologia e Geologia 

Geologia 
 
Módulo inicial Tema I - A Geologia, os geólogos e os seus métodos 
o A Terra e os seus subsistemas em interação. 
o As rochas, arquivos que relatam a História da Terra. 
o A medida do tempo e a idade da Terra. 
o A Terra, um planeta em mudança. 
 
Tema II - A Terra, um planeta muito especial 
o Formação do Sistema Solar. 
o A Terra e os planetas telúricos. 
o A Terra, um planeta único a proteger. 
 
Tema III- Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera 
o Métodos de estudo para o interior da geosfera 
o Vulcanologia 
o Sismologia 
o Estrutura interna da geosfera 
 
Biologia 
 
Módulo inicial - Diversidade na biosfera 
o A biosfera 
o A célula 
 
Unidade 1 - Obtenção de matéria 
o Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos 
o Obtenção de matéria pelos seres autotróficos 
 
Unidade 2 - Distribuição de matéria 
o O transporte nas plantas 
o O transporte nos animais 
 
Unidade 3 - Transformações e utilização de energia pelos seres vivos 
 
o Fermentação 
o Respiração aeróbia 
o Trocas gasosas em seres multicelulares 
 
Unidade 4 - Regulação nos seres vivos 
o Regulação nervosa e hormonal em animais 
o Hormonas vegetais 
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15.3.7 Física e Química A 

QUÍMICA 
Elementos químicos e sua organização  

 Massa e tamanho dos átomos  

 Energia dos eletrões nos átomos  

 Tabela Periódica  

Propriedades e transformações da matéria  

 Ligação química  

 Gases e dispersões 

 Transformações químicas  

 
FÍSICA 
Energia e sua conservação  

 Energia e movimentos  

 Energia e fenómenos elétricos  

 Energia, fenómenos térmicos e radiação 

  

15.4. Critérios Gerais 

P
a
râ

m
e
tr

o
s

 

C
o

n
h

e
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im

e
n

to
s
 e

 

C
a
p

a
c
id

a
d

e
s

 

Testes de avaliação (*) 
Questões de avaliação 
Execução experimental 
Trabalhos de grupo 
Trabalhos individuais 
Relatórios 
Trabalhos de pesquisa 
Atividades práticas de sala de aula 
Oralidade 
Capacidade de análise e argumentação 

95% 

A
ti

tu
d

e
s
/V

a
lo

re
s

 

 

Autonomia  
Cumprimento das regras estabelecidas 
Interesse / empenho 

5% 

 
(*) 1ºPeríodo - 2 testes de avaliação; 
2ºPeríodo - 2 testes de avaliação; 
3º Período – 1 teste de avaliação. 
 

Ponderação da avaliação em cada período (**): 

1º período: Igual à média dos resultados por critério. 

2º período: Igual à média dos resultados por critério (desde o início do ano letivo). 

3º período: Igual à média dos resultados por critério (desde o início do ano letivo). 

(**) O conselho de turma é soberano na decisão da nota final. 
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16. Avaliação dos alunos 

16.1. Princípios 

A avaliação é um processo dinâmico, contínuo e sistemático que acompanha o 

desenrolar do ato educativo. A avaliação incide sobre as aprendizagens para as diversas 

disciplinas ou áreas, considerando a concretização das mesmas no projeto curricular de 

escola e no projeto curricular de turma, por ano de escolaridade. De modo a facilitar tal 

aplicação, estabelecem-se os seguintes princípios orientadores do processo de avaliação: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e competências a desenvolver, 

através de modos e instrumentos de avaliação diversificados, de acordo com a 

natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. 

b) Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de 

autoavaliação regulada e sua articulação com os momentos de avaliação 

sumativa; 

c) Valorização da evolução do aluno. 

d) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adotados. 

e) Diversificação dos instrumentos e dos intervenientes no processo de avaliação. 

16.2. Intervenientes 

Intervêm no processo de avaliação os seguintes elementos: 

a) Os docentes do Conselho de Docentes/Conselho de Turma; 

b) Os alunos através da sua autoavaliação; 

c) Os encarregados de educação; 

d) Os serviços especializados de apoio educativo, docentes de apoio, docentes das 

áreas de expressão, implicados no processo de aprendizagem dos alunos; 

e) A direção pedagógica; 

f) A administração educativa. 
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16.3. Âmbito 

• Apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, 

permitindo o reajustamento dos projetos curriculares de escola e de turma, 

nomeadamente quanto à seleção de metodologias e recursos, em função das 

necessidades dos alunos; 

• Certificar as diversas aprendizagens adquiridas pelo aluno no final de cada ciclo e à 

saída do ensino básico; 

• Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 

decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma melhor confiança no seu 

funcionamento. 

Os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens, assim 

como os efeitos dessa avaliação, estão consagrados nos diplomas legais em vigor. Os 

critérios específicos de cada nível de ensino e de cada ano de escolaridade são definidos 

em departamento e em cada grupo disciplinar. 

16.4. Modalidades de Avaliação 

1. Registo Informativo (Creche/Pré-escolar) 

O Registo Informativo consiste na formulação de uma síntese de elementos 

recolhidos sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas para 

cada Área de Domínio. O Registo Informativo ocorre semestralmente (em fevereiro e 

julho), em cada ano letivo. Compete ao Educador da sala coordenar o processo de 

tomada de decisões relativas ao Registo Informativo. 

2. Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica realiza-se articulando-se com estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de dificuldades, facilitadores da integração 

escolar dos alunos. Esta modalidade de avaliação conduz à adoção de estratégias de 

diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto 

curricular de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 

escolar e vocacional. Pode ocorrer em cada momento do ano letivo quando articulada 

com a avaliação formativa. 
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3. Formativa 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do Ensino Básico. 

Esta assume um caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da 

aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, 

de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. A 

Avaliação Formativa fornece informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 

de modo a possibilitar rever e melhorar os processos de trabalho. A avaliação formativa 

é da responsabilidade de cada docente, em diálogo com os alunos e em colaboração com 

os outros docentes que concebem e gerem o projecto curricular e, ainda, sempre que 

necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os pais/encarregados de 

educação. A avaliação formativa gera medidas de diferenciação pedagógica adequadas 

às características dos alunos e às aprendizagens e competências e desenvolver. 

4. Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada 

área curricular disciplinar, no quadro do Projeto Curricular de Turma, dando uma 

atenção especial à evolução do conjunto dessas aprendizagens. A avaliação sumativa 

tem como finalidade informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre o 

desenvolvimento de aprendizagens e competências definidas para disciplina e área 

disciplinar e tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. A avaliação sumativa 

realiza-se no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de cada ciclo. Sempre que 

se realiza uma avaliação sumativa, compete ao conselho de turma reanalisar o projeto 

curricular de turma, com vista à introdução de eventuais alterações ou apresentação de 

proposta para o ano letivo seguinte. No 1.º ciclo, a informação resultante da avaliação 

sumativa expressa-se de forma descritiva e qualitativa no 1º ao 3º ano, sendo 

quantitativa no 4º ano em todas as disciplinas. 

4.1 Avaliação Sumativa Externa 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do 

ministério da educação e compreende a realização de provas finais de ciclo no 4º, 6º e 9º 

ano, nas disciplinas de português e matemática. 
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16.5. Nomenclatura a usar nas fichas de avaliação sumativa 

Não Satisfaz  

Satisfaz  

Satisfaz Mais  

Bom  

Muito Bom  

(0% a 49%) 

(50% a 69%) 

(70% a 79%) 

(80% a 89%) 

(90% a 100%) 

 

No final de cada período é feita a avaliação quantitativa de 1 a 5. 

 

Critérios Gerais de Avaliação 
 

 Ano letivo 2015-2016 
 

AVALIAÇÃO 
(Despacho normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro) 

 
- A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do 
percurso escolar e 
tem  por objetivo a melhoria da qualidade do ensino. A avaliação tem uma vertente contínua e 
sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes 
intervenientes informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 
capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o processo de trabalho (art. 3.º).  
- A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às 
metas curriculares em vigor para as diversas disciplinas nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos (art. 5.º). 
 
- No 1º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se de forma 
descritiva em todas as disciplinas, no 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade; no 4.º ano de 
escolaridade, a avaliação sumativa interna, expressa-se numa escala de 1 a 5 nas disciplinas de  
Português e Matemática. 
-Nos 2º e 3º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala 
de 1 a 5, em todas as disciplinas. 
 
 

LEGISLAÇÃO A TER EM CONTA NO PROCESSO AVALIATIVO 

 
 
 
 
 

 
 

1.º / 2.º / 3.º 
ciclos 

 
 

 Despacho normativo n.º 17-A/2015 de 22 de setembro, que regulamenta a avaliação e 
certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos 
alunos bem como os seus efeitos e as medidas promotoras do sucesso escolar. 

 

 Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho com as alterações do Decreto-Lei n.º 91/2013 
de 10 de julho (estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos 
currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir 
e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 
currículo dos ensinos básico e secundário); 
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 Lei n.º51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do aluno; 
 

 Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro - Ensino Especial; 
 

 Legislação relativa à avaliação externa. 

 

 

 

 
FATORES DE PONDERAÇÃO 

 
 

DOMÍNIOS 
 

1.º / 2.º / 3.º CICLOS 

 
COGNITIVO 

 
75% 

 
CAPACIDADES, ATITUDES, 
VALORES 

DESEMPENHOS 

 
25% 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 1º, 2.º e 3.º CICLOS 
 

 
DOMÍNIOS 

 
Parâmetros de avaliação 
 

 
 
Cognitivo 
 

Fichas de avaliação / unidades de trabalho 
Conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno 
Capacidade comunicativa oral, escrita, artística e motora 
Aquisição e aplicação de conhecimentos – realização de trabalhos 
individuais e de grupo 
Trabalhos (relatórios, portfólios, pesquisas) 
Evolução (progressão ou regressão) na aprendizagem 

 
 
Capacidades  

Espírito crítico 
Criatividade  
Iniciativa 
Autonomia 
Resolução de problemas 
Auto-avaliação 

 
 
 
Atitudes  

Assiduidade e pontualidade 
Responsabilidade 
Interesse 
Empenho 
Cumprimento de regras 
Hábitos de estudo 
Respeito por si e pelos outros 
Relacionamento interpessoal 
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Valores  

Solidariedade 
Sociabilidade 
Cooperação 
Tolerância  
Justiça  

 
 
Desempenho  
 

Realização de trabalhos de casa 
Participação na aula 
Organização do caderno diário 
Expressão na língua materna 
Utilização de linguagens simbólicas 
Pesquisa 
Seleção  e utilização de informação de diversas fontes 

Aprendizagens de 
Caráter transversal 
(Artigo 5.º, n.º2) 

Educação para a Cidadania 
Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de informação e comunicação 

 

As decisões de transição e progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte 

e para o ciclo subsequente revestem caráter pedagógico e são tomadas sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, no 2.º e 3.º ciclos, 

considerem (Despacho Normativo n.º 17-A/2015, art. 12.º, n.º2 ): 

 

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e 

desenvolveu as capacidades necessárias para progredir com sucesso os seus 

estudos no ciclo subsequente. 

b) Nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os 

conhecimentos e desenvolvimento as capacidades essenciais para transitar 

para o ano de escolaridade seguinte.  

 

Os alunos abrangidos pela modalidade de (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
serão avaliados de acordo com os critérios de avaliação definidos, sem prejuízo das 
condições especiais de avaliação devidamente explicitadas e fundamentadas nos 
Planos Educativos Individuais (PEI). O PEI dos alunos abrangidos pela modalidade de 
Educação Especial constitui a referência de base de tomada de decisão para a sua 
progressão ou retenção. 
 
 

PROGRESSÃO/ RETENÇÃO DOS ALUNOS – 1º CICLO 

 

Ano Situação do aluno Efeitos/Nomenclatura 

1º Não há lugar a retenção, exceto se se verificar o disposto na 
alínea a) no n.º4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro  

Transitou / Não 
Transitou 
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2º/ 
3º 

Não Satisfaz – Português ou Matemática e Estudo do Meio Transitou 
Não Satisfaz – Português e Matemática  Não Transitou* 

 
*Em situações excecionais em que o Conselho de Docentes considere benéfica a 
progressão do aluno, após uma ponderação muito bem fundamentada em ata, 
atendendo aos critérios de avaliação, tendo a aprovação da maioria dos docentes e 
quando observados alguns dos seguintes aspetos: ter uma retenção no seu percurso 
escolar, condição familiar, económica e cultural deficitárias ou em risco, possibilidade 
de recuperação no ano subsequente, parecer do serviço de psicologia favorável ou 
outros indicadores considerados relevantes.  
 
 

PROGRESSÃO / RETENÇÃO DOS ALUNOS – FINAL DO 1.º CICLO 

 

Anos Situação do aluno Efeitos/Nomenclatura 

 
 
 
 

4.º 

- Classificação igual ou superior a 3 a 
Português (PLNM) ou a Matemática e 
simultaneamente menção satisfatória nas 
outras disciplinas 
  

Aprovado 

- Classificação inferior a 3 nas disciplinas de 
Português e Matemática (depois de efetuada 
a classificação final: classificação da 
frequência mais classificação externa, da 
prova final); 
- Classificação inferior a 3 a Português (PLNM) 
ou a Matemática e simultaneamente menção 
não satisfatória em, pelo menos, duas das 
outras disciplinas 

Não Aprovado 

 
A classificação final a atribuir às disciplinas de Português e de Matemática é calculada de acordo com a 
seguinte fórmula arredondada às unidades: 
 
CF= (3Cf + Cp)/4            CF – classificação final; 
                                         Cf - classificação de frequência no final do 3.º período; 
                                         Cp – classificação da prova final. 
  

 
 

PROGRESSÃO / RETENÇÃO DOS ALUNOS – 2º e 3º CICLOS 
 

 
Anos 

 
Situação do aluno (níveis negativos) 

 
Efeitos/Nomenclatura 

 
 
5º/7º/8º 

 
 
 

Port. + Mat. Progressão/Transitou 

Disc.A + Disc.B +Disc.C Progressão/Transitou 

Port. + Mat. + Disc.A Progressão/Transitou 

Disc.A + Disc.B +Disc.C + Disc.D Retenção/Não transitou 

Disc.A + Disc.B +Disc.C + Disc.D(1) Progressão/ Transitou 
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(1) No caso do aluno já ter sido retido no seu percurso escolar. A votação efetua-se 

relativamente à Progressão e à subida de nível. Na pauta será colocada uma alínea 
que referirá:  

 “Decisão por votação maioritária do Conselho de Turma” 
 
 
 

 
Ano 

 
Possibilidades de admissão à Prova Final 

 
Admissão à Prova Final 

 
 
 
 

9.º 
 
 
 

POR – 2   +   MAT - 1  

 

Admitido à Prova Final 

POR – 1   +   MAT - 2 

Disc.A - 2   +    Disc.B - 2    +   POR - 2 

Disc.A - 2   +    Disc.B - 2    +   MAT - 2 

Disc. A - 2   +   POR - 2      +    MAT - 2 

Disc. A - 2   +   POR - 2      +    MAT – 1 

Disc. A - 2   +   POR - 1      +    MAT – 2 

Disc. A - 2   +   Disc. B - 2   +    POR - 2     +   MAT- 2 

 
9.º 

POR – 1   +   MAT - 1  

 

Não admitido à Prova Final 

Disc.A -2    +    Disc.B-2    +   POR - 1 

Disc.A -2    +    Disc.B-2    +   MAT - 1 

Disc.A -2    +    Disc.B-2    + Disc. C – 2 

 
 
 
 
 

PROGRESSÃO / RETENÇÃO DOS ALUNOS – FINAL DE CICLO 
 

 
Anos 

 

Situação do aluno 
 

Efeitos/Nomenclatura 

 
6º/9º 

a) Tiver obtido duas disciplinas com classificação inferior a 3 (exceto Port. e 
Matem.) 
 
 

b) Tiver obtido a classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português e 
Matemática; 

c) Tiver obtido a classificação inferior a 3 em 3 ou mais disciplinas (exceto 
Port. e Matem.). 

APROVADO 
 
 
 
 

NÃO APROVADO 
 

 

 
 

6º/9º 
 

 

A classificação final a atribuir às disciplinas de Português e de Matemática é o 

resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades calculada 

de acordo com a seguinte fórmula: 

CF= (7Cf + 3Cp)CF – classificação final; 

10                      Cf - classificação de frequência no final do 3.º p.; 

                                   Ce – classificação da prova final. 

 

 
 
 

APROVADO / NÃO 
APROVADO 
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17. Projeto Curricular de Turma 

As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do 

projeto curricular do Colégio visando adequá-los ao contexto de cada turma, são objeto 

de um projeto curricular de turma, concebido, aprovado e avaliado pelo respetivo 

professor titular/ diretor de turma, com o conselho de turma, competindo-lhes, pois, 

após o início das aulas, elaborar o referido projeto, tendo em conta as características da 

turma e as suas necessidades, em ordem ao desenvolvimento das metas de 

aprendizagem do ensino básico, e avaliar, ao longo do ano, a sua adequação, 

atualizando-o sempre que necessário. O projeto curricular de turma deverá ser 

organizado em documento e contemplará, entre outros, os seguintes aspetos: 

 Constituição da turma; 

 Horário da turma e constituição do conselho de docentes / conselho de turma; 

 Caracterização da turma (contexto socioeconómico e cultural; percurso escolar 

dos alunos…); 

 Metodologias e didáticas a implementar, formas e instrumentos de avaliação; 

 Planificações das áreas curriculares não disciplinares e relatórios finais; 

 Interdisciplinaridade/ transversalidade; 

 Planos e programas educativos dos alunos com necessidades educativas 

especiais; 

 Metodologias de diferenciação pedagógica; 

 Avaliação das aprendizagens; 

 Projetos e atividades de formação pessoal e social; 

 Outros itens considerados pertinentes; 

 Avaliação do projeto curricular de turma. 

18. Avaliação do Projeto Curricular do Colégio 

No final de cada ano letivo, deve o conselho pedagógico proceder à avaliação do 

projeto curricular do Colégio, efetuando a sua reformulação sempre que se afigure 

necessária. 
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