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I. Preâmbulo 

 

Introdução 

 

Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, a avaliação constitui um processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas e 

tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica. 

As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no âmbito da avaliação interna, da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica do agrupamento, quer no âmbito da avaliação externa, da 

responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os 

seguintes propósitos:  

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da qualidade das 

aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c) Certificar aprendizagens. 

 

O presente documento constitui-se como um elemento estruturante do processo avaliativo a concretizar no agrupamento, no 

cumprimento dos normativos legais em vigor. 

Estruturalmente, após este breve preâmbulo, o documento apresenta um conjunto de noções e princípios legalmente 

estabelecidos no âmbito da avaliação das aprendizagens dos alunos, complementados com orientações internas, e os critérios de 

avaliação gerais e específicos aprovados pelo conselho pedagógico. 

 

 

Enquadramento legal 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do Ensino Básico é regulada, direta ou indiretamente, pelos seguintes 

documentos: 

Despacho n.º 10874/2012, de 10 de agosto (Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Português, Matemática, 

TIC, EV e ET, do ensino básico); 

Despacho n.º 5122/2013, de 16 de abril (Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de História e Geografia de Portugal 

dos 5.º  6.º anos de escolaridade (2.º ciclo), de Ciências Naturais dos 5.º e 6.º anos (2.º ciclo) e dos 7.º e 8.º anos de 

escolaridades (3.º ciclo), de História dos 7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo) e de Físico-Química dos 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade (3.º ciclo), apresentando estes documentos como orientações recomendadas para estas disciplinas no ano letivo de 

2013-2014); 

Despacho n.º 6651/2013, de 22 de maio (Homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.º ciclos, 

constituindo-se estas como orientações recomendadas para a disciplina em apreço no ano letivo 2013-2014); 

Despacho n.º 110-A/2014, de 3 de janeiro (Homologa as Metas Curriculares de Geografia, de História e de Ciências 

Naturais do 9.º ano de escolaridade (3.º ciclo); 

Despacho n.º 9633/2014, de 25 de julho (Atualiza o calendário de implementação das Metas Curriculares das disciplinas 

constantes do Anexo I do Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro); 

Despacho n.º 151/2015, de 7 de janeiro (Homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês do 1.º ciclo do ensino 

básico) 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual (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); 

Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 05 de abril (Regulamenta o regime de avaliação e certificação das aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem como as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser 

adotadas no acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens). 
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II. Avaliação 

 

1. Objeto da avaliação  

 

1 — A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares em 

vigor.  

2 — As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, nomeadamente no âmbito da 

educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, constituem objeto de avaliação nas diversas disciplinas. 

3 — A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos 

restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

2. Intervenientes  

 

No processo de avaliação intervêm, designadamente:  

a) Professores;  

b) Aluno;  

c) Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;  

d) Diretor;  

e) Conselho pedagógico; 

f) Encarregado de educação;  

g) Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo educativo do aluno;  

h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação.  

 

3. Competências  

 

1 — A avaliação, na sua vertente central de promoção das aprendizagens, envolve os intervenientes referidos no artigo anterior, 

cabendo-lhes, na medida do seu contributo específico, uma participação ativa e responsável no desenvolvimento de um percurso 

educativo de qualidade.  

2 — O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa, define 

critérios e procedimentos a implementar tendo em conta as finalidades legalmente previstas. 

3 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, designadamente através das 

modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências 

nos domínios pedagógico-didático:  

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;  

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens;  

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo.  

 

4 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º ciclo, é do professor titular de 

turma, em articulação com os restantes professores da turma, ouvido o conselho de docentes, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de 

turma, sob proposta dos professores de cada disciplina, e, em ambas as situações, dos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola.  

5 — Compete ao diretor, com base nos dados da avaliação e tendo em conta outros elementos apresentados pelo professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, mobilizar e coordenar os recursos educativos 

existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.  

6 — O diretor deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos alunos e dos encarregados de 

educação, dos professores, dos profissionais com competência em matéria de apoios especializados e de outros profissionais 

intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento interno.  

7 — Aos serviços ou organismos do Ministério da Educação compete, especificamente no âmbito da avaliação externa, 

providenciar atempadamente informação de qualidade, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a 

promoção do sucesso educativo. 
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4. Avaliação interna  

 

4.1. Modalidades de avaliação  

 

1 — A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola, compreende as seguintes modalidades de avaliação:  

a) Diagnóstica;  

b) Formativa;  

c) Sumativa.  

 

4.1.1. Avaliação diagnóstica 

 

1 — A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação do processo de ensino e 

de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a orientação escolar e vocacional.  

2 — No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes dos diferentes ciclos e 

recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de estratégias adequadas às 

necessidades específicas dos alunos. 

3 — Os instrumentos e os processos de avaliação diagnóstica são definidos pelos departamentos / grupos disciplinares, num 

processo uniforme por disciplina/área curricular e grau de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos).  

4 — Deverão ser determinados em grupo disciplinar os domínios/conteúdos a avaliar e enviados à coordenadora de ciclo 

correspondente, para elaboração de uma ficha individual para cada aluno. 

5 —Os resultados qualitativos desta avaliação serão dados a conhecer aos alunos, pelos respetivos professores, e aos 

encarregado de educação, pelo diretor de turma ou professor titular de turma. No caso da educação pré-escolar, os resultados 

desta avaliação serão divulgados apenas aos encarregados de educação. 

 

4.1.2. Avaliação formativa 

 

1 — A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de ensino e de aprendizagem 

fundamentando o seu desenvolvimento.  

2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:  

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer a forma como se ensina e 

como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas;  

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que ocorrem;  

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, 

adequando-os às finalidades que lhes presidem.  

 

4.1.3. Avaliação sumativa  

 

1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.  

2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar alunos e encarregados de 

educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.  

3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.  

4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua natureza globalizante e o 

respeito pelos critérios de avaliação definidos, compete:  

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;  

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.  

 

5 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das provas finais de ciclo. 

6 — A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a classificação atribuída no 3.º período 

do ano terminal em que são lecionadas.  

7 — A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à frequência. 
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Expressão da avaliação sumativa  

 

1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, 

a inscrever na ficha de registo de avaliação.  

2 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar-se apenas de forma 

descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.  

3 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, em 

todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da 

aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de 

avaliação.  

4 — A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, 

de 7 de janeiro, na redação atual, obedece ao disposto nos números anteriores, de acordo com a especificidade do currículo do 

aluno.  

5 — A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período letivo, deve ser 

apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de 

informação e o acompanhamento do aluno.  

 

 

Provas de equivalência à frequência  

 

1 — As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais de cada ciclo do ensino básico, em 

duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os alunos abrangidos pelas situações previstas no n.º 7. 

2 — No 9.º ano, nas disciplinas em que existam provas finais de ciclo, estas substituem as provas de equivalência à frequência.  

3 — As provas de equivalência à frequência têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos a 

cada um dos ciclos, contemplando uma prova oral, no caso das disciplinas de Português ou Português Língua não Materna 

(PLNM) e de línguas estrangeiras.  

4 — As provas de equivalência à frequência são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades, sendo 

a classificação final da prova convertida na escala adotada em cada um dos ciclos a que a prova se reporta, nos termos do Anexo 

I do presente despacho, do qual faz parte integrante.  

5 — Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática) a classificação da 

disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100.  

6 — A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina.  

7 — As provas de equivalência à frequência destinam-se aos alunos abrangidos por uma das seguintes situações:  

a) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 293 -C/86, de 12 de setembro, para alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos;  

b) Estejam matriculados no ensino individual e doméstico;  

c) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer estabelecimento de ensino;  

d) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino 

básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período;  

e) Frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido 

aprovação na avaliação sumativa final;  

f) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação 

na avaliação sumativa final;  

g) Tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro, e se encontrem nas situações a que se referem as alíneas e) e f);  

h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final ou após a 

realização das provas finais na 1.ª fase;  

i) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 

21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  
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8 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à frequência, bem como a sua identificação 

e duração, são objeto de regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.  

9 — As provas identificadas no número anterior realizam-se de acordo com o previsto no despacho que determina o calendário de 

provas e exames.  

 

5. Avaliação externa  

 

5.1 Provas de avaliação externa  

 

1 — A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da 

Educação, compreende:  

a) Provas de aferição; 

b) Provas finais de ciclo.  

2 — As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na classificação 

final da disciplina.  

3 — As provas finais de ciclo complementam o processo da avaliação sumativa de final do 3.º ciclo, sendo os resultados das 

mesmas considerados para o cálculo da classificação final de disciplina.  

4 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de avaliação externa, bem como a sua identificação e 

duração, são objeto de regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.  

5 — As provas identificadas no número anterior realizam-se nas datas previstas no despacho que determina o calendário de 

provas e exames.  

 

5.1.1. Provas de aferição  

 

1 — As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos os alunos do ensino básico, numa 

única fase, no final do ano letivo, nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade.  

2 — A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outros percursos e ofertas, que não o ensino 

básico geral e o artístico especializado, compete ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico fundamentado em razões 

de organização curricular específica ou outras de caráter relevante.  

3 — Cabe igualmente ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os encarregados de educação, decidir 

sobre a realização das provas de aferição pelos alunos abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na 

redação atual.  

4 — Os alunos que frequentam o ensino individual e doméstico podem realizar as provas de aferição mediante requerimento do 

encarregado de educação dirigido ao diretor.  

5 — As provas têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos aos ciclos em que se inscrevem. 

6 — No 2.º ano de escolaridade o processo de aferição abrange as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras.  

7 — Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, o processo de aferição abrange, anualmente, as disciplinas de Português ou de 

Matemática e, rotativamente, uma das outras disciplinas, com inclusão de instrumentos vocacionados para a avaliação de 

situações práticas, assegurando a cobertura integral das áreas disciplinares do currículo.  

8 — As provas de aferição dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do aluno.  

 

Ficha individual do aluno  

 

1 — Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas de aferição são inscritos na ficha individual do aluno e transmitidos à 

escola, aos próprios alunos e aos encarregados de educação. 

2 — A ficha referida no número anterior contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros 

relevantes de cada uma das disciplinas e domínios avaliados.  

3 — A ficha deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da avaliação interna, pelo professor titular de 

turma no 1.º ciclo e pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, servindo de base à reformulação das metodologias e estratégias 

com vista ao desenvolvimento do potencial de aprendizagem do aluno.  

4 — A ficha individual de aluno é apresentada ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial, de forma a 

assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação interna, seja possível promover a regulação 

das aprendizagens, a partir da concertação de estratégias específicas.  
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5 — Cabe ao diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os procedimentos adequados para assegurar que 

a análise e circulação da informação constante da ficha se efetive em tempo útil, garantindo as melhores condições para que os 

encarregados de educação e os alunos possam ser envolvidos no processo.  

 

5.1.2. Provas finais de ciclo  

1 — As provas finais de ciclo realizam-se no 9.º ano de escolaridade, e destinam-se a todos os alunos do ensino básico.  

2 — Excecionam-se do disposto no número anterior os alunos abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro, na redação atual.  

3 — Realizam, obrigatoriamente, as provas finais de ciclo, no caso de pretenderem prosseguir estudos no nível secundário, em 

cursos científico-humanísticos, excluindo os cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, os alunos que se encontrem a 

frequentar:  

a) Percursos curriculares alternativos (PCA);  

b) Cursos de ensino vocacional;  

c) Cursos de educação e formação (CEF);  

d) Programas integrados de educação e formação (PIEF);  

e) Cursos de educação e formação de adultos (EFA);  

f) Outras ofertas específicas.  

4 — As provas finais de ciclo têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos ao 3.º ciclo do 

ensino básico.  

5 — As provas finais complementam o processo de avaliação sumativa dos alunos do 9.º ano nas disciplinas de:  

a) Português e Matemática;  

b) PLNM (provas finais de nível A2 e B1) e Matemática, para os alunos do nível de proficiência linguística de iniciação 

A1 e A2 ou do nível intermédio B1;  

c) Português Língua Segunda (PL2) e Matemática para os alunos com surdez severa a profunda das escolas de 

referência. 

6 — As provas finais de ciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada cada, sendo a 1.ª fase obrigatória para todos 

os alunos, à exceção dos alunos referidos nas alíneas c) e d) do número seguinte, que só podem realizar provas finais na 2.ª 

fase.  

7 — A 2.ª fase de provas finais destina-se aos alunos que:  

a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;  

b) Obtenham uma classificação final inferior a nível 3 após as provas finais realizadas na 1.ª fase e não reúnam 

condições de aprovação;  

c) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final;  

d) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 

21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

8 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de equivalência à frequência pelos 

alunos referidos nas alíneas b), c) e d) do número anterior é considerada como classificação final da respetiva disciplina.  

9 — As provas finais de ciclo são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades, sendo a classificação 

final da prova convertida na escala de 1 a 5 nos termos do Anexo I do presente despacho, do qual faz parte integrante.  

 

 

Classificação final de disciplina  

 

1 — Para os alunos que frequentam o 9.º ano do ensino básico geral e dos cursos de ensino artístico especializado do ensino 

básico, a classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1.ª fase, é o resultado da média 

ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa do 3.º período da disciplina e a 

classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo com a seguinte fórmula:  

 

CFD = (7 CIF + 3 CP) / 10  

 

em que:  

CFD = classificação final da disciplina;  

CIF = classificação interna final;  

CP = classificação da prova final.  
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2 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação final da respetiva disciplina, com 

exceção dos alunos que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados. 

 

 

6. Transição e aprovação  

 

6.1. Efeitos da avaliação sumativa  

 

1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:  

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;  

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;  

c) Renovação de matrícula;  

d) Certificação de aprendizagens.  

2 — Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas finais de ciclo.  

 

6.2. Condições de transição e de aprovação  

 

1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa através das 

menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada 

ciclo.  

2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a retenção considerada 

excecional.  

3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e 

aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.  

4 — Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro.  

5 — A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor titular de turma, no 

1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens 

essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte.  

6 — No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que 

aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e 

obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:  

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português [ou PLNM ou PL2] e de Matemática;  

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas 

das restantes disciplinas;  

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português [ou PLNM ou PL2] e de Matemática;  

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

 

7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico geral e dos cursos 

artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo.  

8 — As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 2.º ciclo, e as disciplinas de 

Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos do ensino básico, não são consideradas para efeitos de 

transição de ano e aprovação de ciclo.  

9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas, nos termos do 

disposto no n.º 4 do presente ponto. 

10 — Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão do diretor, sob 

proposta do professor titular de turma.  

11 — A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do currículo 

do respetivo ano de escolaridade.  
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7. Constituição e funcionamento do conselho de docentes do 1.º ciclo  

 

1 — O conselho de docentes, para efeito de avaliação dos alunos, é um órgão de natureza consultiva, sendo constituído pelos 

professores titulares de turma do 1.º ciclo.  

2 — No conselho de docentes podem participar outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e 

aprendizagem, os serviços com competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o conselho 

pedagógico considere conveniente.  

3 — O parecer sobre avaliação dos alunos a emitir pelo conselho de docentes deve resultar do consenso dos professores que o 

integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso.  

 

8. Constituição e funcionamento dos conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos  

 

1 — O conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, é um órgão de natureza deliberativa, sendo constituído por todos 

os professores da turma e presidido pelo diretor da turma.  

2 — Compete ao conselho de turma:  

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em conta as informações que a suportam 

e a situação global do aluno;  

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina.  

 

3 — As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores que o integram, tendo em consideração 

a referida situação global do aluno.  

4 — Quando se verificar a impossibilidade de obtenção de consenso, admite-se o recurso ao sistema de votação, em que todos 

os membros do conselho de turma votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção e sendo registado em ata o resultado 

dessa votação.  

5 — A deliberação é tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho de turma voto de qualidade, em caso de 

empate.  

6 — Nos conselhos de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou técnicos que participem no processo de 

ensino e aprendizagem, os serviços com competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o 

conselho pedagógico considere conveniente.  

7 — Sempre que se verificar ausência de um membro do conselho de turma, a reunião é adiada, no máximo por 48 horas, de 

forma a assegurar a presença de todos.  

8 — No caso de a ausência a que se refere o número anterior ser superior a 48 horas, o conselho de turma reúne com os 

restantes membros, devendo o respetivo diretor de turma dispor de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno, 

fornecidos pelo professor ausente.  

9 — Na ata da reunião de conselho de turma devem ficar registadas todas as deliberações e a respetiva fundamentação.  

 

9. Registo de menções e classificações  

 

1 — Em todos os anos do 1.º ciclo, as menções qualitativas atribuídas no final de cada período letivo, bem como as respetivas 

apreciações descritivas, são registadas nas fichas de registo de avaliação. 

2 — Em todos os anos dos 2.º e 3.º ciclos, as classificações no final de cada período letivo são registadas em pauta e nas fichas 

de registo de avaliação, em conformidade com o previsto no n.º 3 do artigo 13.º  

3 — As decisões do professor titular de turma, no 1.º ciclo, e as deliberações do conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, carecem 

de ratificação do diretor.  

4 — O diretor deve garantir a verificação das pautas e da restante documentação relativa às reuniões dos conselhos de docentes 

e conselhos de turma, assegurando-se da conformidade do cumprimento das disposições em vigor, competindo-lhe desencadear 

os mecanismos necessários à correção de eventuais irregularidades.  

5 — As pautas, após a ratificação prevista anteriormente, são afixadas em local apropriado no interior da escola, nelas devendo 

constar a data da respetiva afixação.  
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 III. Critérios de avaliação 

 

O conselho pedagógico do agrupamento, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das aprendizagens, definiu, sob 

proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes dos documentos 

curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação. Estes critérios de avaliação constituem-se como referenciais 

comuns no agrupamento. 

A divulgação do documento será concretizada no portal do agrupamento online e através da entrega aos alunos, para 

conhecimento dos encarregados de educação, de documento específico por disciplina. 

 

1. CRITÉRIOS GERAIS  
 

 

Domínios 

 

Ponderação Indicadores Instrumentos1 

Aprendizagens 80%2 

 

 Desenvolvimento de aprendizagens 

 Aquisição e aplicação de conceitos e conhecimentos 

 Domínio de técnicas de pesquisa e organização de 

informação 

 Sentido crítico 

 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Instrumentos de avaliação diagnóstica 

Testes 

Questões de aula 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 

 

Comportamento 

e valores 
20%2 

 

 Apresentação do material necessário 

 Assiduidade / pontualidade 

 Autonomia / responsabilidade 

 Comportamento / atitude 

 Interesse pelas atividades propostas 

 Cooperação / participação / empenho 

 Relacionamento com os outros 

 Capacidade de autoavaliação 

 
1 Cada departamento definirá a periodicidade de aplicação dos instrumentos; 
2  Excetuam-se algumas disciplinas, como poderá verificar-se nos critérios específicos de avaliação. 

 
1.1. PONDERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

1 — Se utilizada uma grelha geral (Excel) para todos os ciclos de ensino, tendo em conta as especificidades de cada disciplina e 

as ponderações dos domínios e dos instrumentos de avaliação; 

2 — Do preenchimento da grelha, em cada período, resultará uma síntese que, nos 2.º e 3.º ciclos, deverá ser entregue ao diretor 

de turma antes da reunião de avaliação, para que este fique na posse de toda a informação sobre os resultados obtidos pelos 

alunos; 

3 — O nível a atribuir ao aluno nos momentos de avaliação sumativa resultará da aplicação dos instrumentos de acordo com os 

critérios de avaliação específicos, nos moldes seguintes: 

 

1.º período  
Média ponderada dos resultados obtidos no 1.º período 
+ 
Fator de valorização por evolução positiva 

2.º período  
Média ponderada dos resultados obtidos no 1.º e no 2.º períodos 
+ 
Fator de valorização por evolução positiva 

3.º período  
Média ponderada dos resultados obtidos no 1.º, no 2.º e no 3.º períodos 
+ 
Fator de valorização por evolução positiva 
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2. Normas para a realização de testes, questões de aula e trabalhos 

1 — A marcação dos testes será feita em diálogo com os professores e os alunos da turma. 

2 — Os professores devem distribuir a marcação dos testes por todo o período e não concentrá-los junto às reuniões finais nem 

na última semana de cada período letivo. 

3 — Não deverão ser agendados mais do que três testes por semana. 

4 — Em cada dia, sempre que possível, não deverá ser marcado mais do que um teste. 

5 — No sentido de operacionalizar o estipulado nos pontos anteriores, as datas dos testes deverão ser registadas em documento 

acessível a todos os docentes, priorizando-se o agendamento para as disciplinas com menor carga horária semanal. Cabe ao 

diretor de turma a gestão do agendamento dos testes. 

6 — Os alunos serão atempadamente informados, com pelo menos uma semana de antecedência, das aprendizagens a avaliar 

nos testes. 

7 — Os alunos deverão fazer-se acompanhar do material necessário para a realização dos testes. 

8 — Os testes de avaliação são realizados em folhas próprias, a adquirir na papelaria da escola, salvo quando as respostas são 

para ser dadas no respetivo enunciado. 

9 — Não deve ser permitida a utilização de corretor durante a realização dos testes. 

10 — Nos testes, deve ser registada a classificação total, que se converte depois numa menção qualitativa. 

11 — Não poderá ser realizado novo teste antes de o anterior ter sido corrigido e entregue (num prazo máximo de 15 dias úteis 

após a sua realização). 

12 — A correção e entrega dos testes deverão ser efetuadas em momento de aula da disciplina respetiva. 

13 — Deverá ser exigida a assinatura de tomada de conhecimento do encarregado de educação nos testes de avaliação. 

 

3. Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informação qualitativa Percentagem 

Fraco 0% - 19% 

Insuficiente 20% - 49% 

Suficiente 50% - 69% 

Bom 70% - 89% 

Muito Bom 90% - 99% 

Excelente 100% 
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3. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

A avaliação das crianças na educação pré-escolar tem como documentos de referência a circular nº4/DGIDC/DSDC/2011 bem como o 

Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto - Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância (II, ponto 3, alínea c)). Este 

último documento refere que ―o educador avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos adotados, 

bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo‖.  

De acordo com as Orientações Curriculares (Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19), 

―considera--se «que» a educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua 

maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de 

aprender e seus progressos. Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da sua 

aprendizagem ao longo do tempo (2016:15).‖ 

 

Modalidades de avaliação 

Avaliação diagnostica 

Avaliação formativa 

 

Critérios gerais de avaliação 

 Desenvolvimento global em todas as áreas de conteúdo e domínios contemplados nas Orientações Curriculares; 

 Evoluções desenvolvimentais da criança;  

 Envolvimento nas atividades desenvolvidas 

 

Para avaliar o progresso das aprendizagens das crianças consideram-se como dimensões fundamentais: 

Áreas de conteúdo 

Área de Formação Pessoal e 

Social 

Construção da identidade e da autoestima 

Independência e autonomia 

Consciência de si como aprendente 

Convivência democrática e cidadania. 

Área de Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da Educação Física 

 

Domínio da Educação Artística 

 

 

 

 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 

 

 

 

 

 

Domínio da Matemática 

 

 

 

 

Subdomínio das Artes Visuais 

Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 

Subdomínio da Música. 

Subdomínio da Dança 

 

 

Comunicação oral 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em 

contexto 

Identificação de convenções da escrita 

Prazer e motivação para ler e escrever 

 

Números e Operações 

Organização e Tratamento de Dados 

Geometria e Medida. 

Interesse e Curiosidade pela Matemática 

Área do Conhecimento do 

Mundo 

Introdução à metodologia científica 

Abordagem às Ciências 

Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias 

 

Instrumentos  

 Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, registo das regras acordadas, quadro de tarefas ou outros), os documentos 
produzidos com as crianças, em que o/a educador/a escreve o que dizem em grande grupo ou em pequeno grupo, as histórias que contam, 
etc.;  

 Produções individuais ou coletivas das crianças, os registos dos projetos realizados pelo grupo;  

 Registos audiovisuais que documentam momentos e aspetos significativos da vida do grupo ou do processo (fotografias, gravações áudio ou 
vídeo feitas por adultos ou crianças).  

 

 

http://www.sec-geral.mec.pt/track/click/6937/7360
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Momentos de avaliação 

 

No final de cada período, será registada a avaliação individual de cada criança, mediante o tipo de registo proposto pelo Departamento da 

Educação Pré-Escolar e aprovado pelo Conselho Pedagógico.  

Essa avaliação será qualitativa e apresentada, no final de cada período letivo, aos pais/encarregados de educação, no dia definido para o 

efeito.  

No final do ano letivo, será partilhado, pelo educador de infância titular do grupo de 5 anos, ao professor do 1.º ciclo do 1.º ano, em reunião 

marcada para o efeito, o desenvolvimento global de cada criança que transita para o 1.º ciclo, e entregue o respetivo Processo Individual do 

Aluno (PIA), que integra, para além de outros documentos, uma avaliação qualitativa relativamente ao desenvolvimento, aprendizagens, 

percurso e evolução das crianças. 
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1.º CEB 

 

1.º ano 

 

Português 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
- Oralidade 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia Resposta, pergunta, pedido 
 Compreensão e expressão  
Articulação, entoação e ritmo 
 Vocabulário: alargamento, adequação Informação 
essencial 
Instrução, Frase, Expressão de ideias e de sentimentos 
 
- Leitura e escrita 
Consciência fonológica e habilidades fonémicas Perceção 
e discriminação fonéticas, Consciência silábica, 
Sensibilidade fonológica, Consciência fonémica, Alfabeto e 
grafemas, Alfabeto, Letra maiúscula, letra minúscula, 
Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos 
 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia  
Palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e 
trissilábicas; palavras regulares e irregulares; textos 
  

 
 Compreensão de texto  
Textos de características: narrativas, informativas, descritivas Poema, banda desenhada; 
Vocabulário: alargamento e adequação; Paráfrase Sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos; mudança de espaço; tema, assunto; informação essencial; intenções e emoções 
de personagens 
 
Ortografia e pontuação 
 Sílabas, palavras (regulares e irregulares), pseudopalavras, frases Sinais de pontuação: ponto 
final, ponto de interrogação Letra de imprensa, letra manuscrita 
Produção escrita 
 Frases simples Legendas de imagens Pequenos textos 
 
Iniciação à educação literária 
Audição e leitura  
Obras de literatura para a infância, textos da tradição popular outros textos literários  
 Compreensão de texto 
 Rima Antecipação de conteúdos Reconto Expressão de sentimentos e de emoções Memorização 
e recitação Trava‐línguas, lengalenga; poemas 
 
Produção expressiva  
Histórias inventadas  
Recriação de textos 
 
Gramática 
Morfologia e lexicologia, Nome e adjetivo qualificativo: flexão em género e número (regular) 
Sinónimos e antónimos: reconhecimento 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Expressão oral clara e correta;  

 Compreensão /interpretação de enunciados 

orais; 

 Expressividade e correção; 

 Compreensão /interpretação de enunciados 

escritos; 

 Produção de textos simples com correção 

ortográfica e sequência lógica;  

 Domínio e aplicação de conceitos gramaticais 

essenciais 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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1.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf. 

 
 Não respeita regras de interação discursiva 
 Tem dificuldade em escutar discursos breves para aprender e 

construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com pouca correção 
 Não produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades 
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

muita dificuldade 
 Não conhece o alfabeto, nem os grafemas 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores com dificuldade 
 

 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia com muita dificuldade 
 Mobiliza o conhecimento da ortografia e da pontuação com dificuldade 
 Transcreve, mas não escreve textos 
 Lê em voz alta palavras, pseudopalavras e textos com dificuldade 
 Lê apenas palavras, não lendo textos diversos 
 Apropria-se de novos vocábulos com dificuldade 
 Organiza a informação de um texto lido com dificuldade 

Suf. 

 
 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com alguma correção 
 Produz discursos com diferentes finalidades com alguma 

facilidade 
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores 
 Monitoriza a compreensão 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia com alguma facilidade 

 

 
 Mobiliza o conhecimento da ortografia e da pontuação com alguma 

facilidade 
 Transcreve e escreve textos com alguma correção 
 Lê em voz alta palavras, pseudopalavras e textos 
 Lê textos diversos com alguma correção 
 Apropria-se de novos vocábulos 
 Organiza a informação de um texto lido com alguma facilidade 

Bom 

 
 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com correção 
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a 

situação e o interlocutor 
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores 
 

 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia 
 Mobiliza o conhecimento da ortografia 
 Mobiliza o conhecimento da pontuação 
 Transcreve e escreve textos 
 Lê em voz alta palavras, pseudopalavras e textos 
 Lê textos diversos 
 Apropria-se de novos vocábulos 
 Organiza a informação de um texto lido 

MBom 

 
 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com correção 
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a 

situação e o interlocutor 
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

muita facilidade 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores 
 Monitoriza a compreensão 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia com facilidade 

 

 
 Mobiliza o conhecimento da ortografia  
 Mobiliza o conhecimento da pontuação 
 Transcreve e escreve textos com correção 
 Lê em voz alta palavras, pseudopalavras e textos sem dificuldade 
 Lê textos diversos com facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos  
 Organiza a informação de um texto lido com muita facilidade 
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1.º ano 

 

Matemática  

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
Números e operações 
Números naturais - Correspondências um a um e comparação do número 
de elementos de dois conjuntos; - Contagens de até vinte objetos; - O 
conjunto vazio e o número zero; - Números naturais até 100; contagens 
progressivas e regressivas. 
Sistema de numeração decimal - Ordens decimais: unidades e dezenas; - 
Valor posicional dos algarismos; - Ordem natural; os símbolos «»; 
comparação e ordenação de números até.  
Adição - Adições cuja soma seja inferior a por cálculo mental, métodos 
informais e tirando partido do sistema decimal de posição; - Os símbolos «+» 
e «=» e os termos «parcela» e «soma»; - Decomposição de números até em 
somas; - Problemas de um passo envolvendo situações de juntar e 
acrescentar.  
Subtração - Subtrações envolvendo números naturais até por métodos 
informais; - Relação entre a subtração e a adição; - Subtrações de números 
até utilizando contagens progressivas e regressivas de no máximo nove 
unidades ou tirando partido do sistema de numeração decimal de posição; - 
O símbolo «–» e os termos «aditivo», «subtrativo» e «diferença»; - 
Problemas de um passo envolvendo situações de retirar, comparar ou 
completar. 

 
 

 

 
Geometria e medida 
Localização e orientação no espaço - Relações de posição e alinhamentos 
de objetos e pontos; - Comparação de distâncias entre pares de objetos e 
pontos; - Figuras geometricamente iguais 
Figuras geométricas - Partes retilíneas de objetos e desenhos; partes planas 
de objetos; - Segmentos de reta e extremos de um segmento de reta; - 
Comparação de comprimentos e igualdade geométrica de segmentos de reta; - 
Figuras planas: retângulo, quadrado, triângulo e respetivos lados e vértices, 
circunferência, círculo; - Sólidos: cubo, paralelepípedo retângulo, cilindro e 
esfera. 
 Medida- Distâncias e comprimentos - Unidade de comprimento e medidas de 
comprimentos expressas como números naturais. 
Áreas - Figuras equidecomponíveis e figuras equivalentes.  
Tempo - Utilização de fenómenos cíclicos naturais para contar o tempo; - Dias, 
semanas meses e anos; - Designação dos dias da semana e dos meses do 
ano. 
Dinheiro - Moedas e notas da área do Euro; - Contagens de dinheiro 
envolvendo números até 100, apenas em euros ou apenas em cêntimos. 
Organização e tratamento de dados 
Representação de conjuntos - Conjunto, elemento pertencente a um 
conjunto, cardinal de um conjunto; - Diagramas de Venn com conjuntos 
disjuntos.  
Representação de dados - Gráfico de pontos e pictograma em que cada 
figura representa uma unidade. 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Conhecimento e domínio da numeração dada; 

 Domínio das técnicas de cálculo (cálculo mental 

e domínio das operações); 

 Conhecimento e aplicação de noções básicas de 

geometria; 

 Interpretação, representação e utilização de 

dados (gráficos, tabelas, pictogramas e 

diagramas); 

 Conhecimento e utilização de valores de 

grandezas e medidas; 

 Capacidade de resolução de situações 

problemáticas no âmbito dos temas matemáticos; 

 Capacidade de comunicar explicitando conceitos 

e procedimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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1.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela díficuldade em: 
Números e operações: 
 Contar até 100 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar números naturais 
 Subtrair números naturais 
 Resolver problemas de um passo 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
  

 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjuntos e elementos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 

Suf. 

 
O aluno revela alguma dificuldade: 
Números e operações: 
 Contar até 100 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar números naturais 
 Subtrair números naturais 
 Resolver problemas de um passo 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
 

 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjuntos e elementos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 

Bom 

 
O aluno não revela dificuldade em: 
Números e operações: 
 Contar até 100 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar números naturais 
 Subtrair números naturais 
 Resolver problemas de um passo 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
 
 

 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjuntos e elementos 
 Recolher  e representar conjunto de dados 

MBom 

 
O aluno não sente díficuldade em: 
Números e operações: 
 Contar até 100 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar números naturais 
 Subtrair números naturais 
 Resolver problemas de um passo 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
 

 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjuntos e elementos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
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1.º ano 

 

Estudo do Meio 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
À DESCOBERTA DE SI MESMO 
A sua identificação 
OS seus gostos e preferências 
O seu corpo 
A saúde do seu corpo 
 A segurança do seu corpo 
 O seu passado próximo 
 As suas perspetivas para o futuro 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 
OS membros da sua família 
 Outras pessoas com quem mantém relações próximas 
A sua escola 
À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 
 Os seres vivos do seu ambiente  
 Aspetos Físicos do meio local 
 Identificar cores, sons e cheiros da natureza 
 

  
À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 
A casa 
 O espaço da sua escola 
 Os seus itinerários 
 Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS 
 Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 
 Realizar experiências com a água 
 Realizar experiências com o som 
Manusear objetos em situações concretas 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e aquisição de conhecimentos 

sobre os temas abordados; 

 Aplicação de conhecimentos em novas 

situações; 

 Seleção e relação de factos e conceitos acerca 

do meio físico e social; 

 Interpretação de mapas, tabelas, gráficos, 

itinerários, 

 Utilização de fontes de informação 

diversificadas. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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1.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela dificuldade em: 
 Conhecer elementos da sua identificação. 
 Selecionar gostos e preferências. 
 Identificar características familiares. 
 Identificar diferentes partes constituintes do seu corpo (cabeça, tronco 

e membros). 
 Representar o seu corpo e compara-o com outros. 
 Conhecer normas básicas de higiene e saúde do corpo. 
 Conhecer as normas básicas de higiene alimentar. 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar. 
 Conhecer unidades de tempo (dia e semana). 
 Exprimir aspirações sobre o seu futuro próximo. 

 

 
 Estabelecer relações de parentesco próximas. 
 Reconhecer pessoas com quem mantem relações próximas. 
 Identificar a escola e características da sua turma. 
 Identificar regras de funcionamento da escola. 
 Identificar seres vivos e não vivos. 
 Classificar seres vivos, identificando características comuns entre 

eles. 
 Assinalar algumas transformações que ocorrem nos seres vivos. 
 Reconhecer alguns aspetos físicos e seus fenómenos (noite e dia). 
 Assinalar o tempo que faz. 
 Verificar experimentalmente propriedades físicas da água e o efeito 

desta  nas substâncias  

Suf . 

 
O aluno revela alguma dificuldade em 
 Conhecer elementos da sua identificação. 
 Selecionar gostos e preferências. 
 Identificar características familiares. 
 Identificar diferentes partes constituintes do seu corpo (cabeça, tronco 

e membros). 
 Representar o seu corpo e compara-o com outros. 
 Conhecer normas básicas de higiene e saúde do corpo. 
 Conhecer as normas básicas de higiene alimentar. 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar. 
 Conhecer unidades de tempo (dia e semana). 
 Exprimir aspirações sobre o seu futuro próximo 
 

 
 Estabelecer relações de parentesco próximas. 
 Reconhecer pessoas com quem mantem relações próximas. 
 Identificar a escola e características da sua turma. 
 Identificar regras de funcionamento da escola. 
 Identificar seres vivos e não vivos. 
 Classificar seres vivos, identificando características comuns entre 

eles. 
 Assinalar algumas transformações que ocorrem nos seres vivos. 
 Reconhecer alguns aspetos físicos e seus fenómenos (noite e dia). 
 Assinalar o tempo que faz. 
 Verificar experimentalmente propriedades físicas da água e o efeito 

desta  nas substâncias 

Bom 

 
O aluno revela facilidade em: 
 Conhecer elementos da sua identificação. 
 Selecionar gostos e preferências. 
 Identificar características familiares. 
 Identificar diferentes partes constituintes do seu corpo (cabeça, tronco 

e membros). 
 Representar o seu corpo e compara-o com outros. 
 Conhecer normas básicas de higiene e saúde do corpo. 
 Conhecer as normas básicas de higiene alimentar. 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar. 
 Conhecer unidades de tempo (dia e semana). 
 Exprimir aspirações sobre o seu futuro próximo 
 

 
 Estabelecer relações de parentesco próximas. 
 Reconhecer pessoas com quem mantem relações próximas. 
 Identificar a escola e características da sua turma. 
 Identificar regras de funcionamento da escola. 
 Identificar seres vivos e não vivos. 
 Classificar seres vivos, identificando características comuns entre 

eles. 
 Assinalar algumas transformações que ocorrem nos seres vivos. 
 Reconhecer alguns aspetos físicos e seus fenómenos (noite e dia). 
 Assinalar o tempo que faz. 
 Verificar experimentalmente propriedades físicas da água e o efeito 

desta  nas substâncias 

MBom 

 
O aluno revela muita facilidade em: 
 Conhecer elementos da sua identificação. 
 Selecionar gostos e preferências. 
 Identificar características familiares. 
 Identificar diferentes partes constituintes do seu corpo (cabeça, tronco 

e membros). 
 Representar o seu corpo e compara-o com outros. 
 Conhecer normas básicas de higiene e saúde do corpo. 
 Conhecer as normas básicas de higiene alimentar. 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar. 
 Conhecer unidades de tempo (dia e semana). 
 Exprimir aspirações sobre o seu futuro próximo 
 

 
 Estabelecer relações de parentesco próximas. 
 Reconhecer pessoas com quem mantem relações próximas. 
 Identificar a escola e características da sua turma. 
 Identificar regras de funcionamento da escola. 
 Identificar seres vivos e não vivos. 
 Classificar seres vivos, identificando características comuns entre 

eles. 
 Assinalar algumas transformações que ocorrem nos seres vivos. 
 Reconhecer alguns aspetos físicos e seus fenómenos (noite e dia). 
 Assinalar o tempo que faz. 
 Verificar experimentalmente  propriedades físicas  da água e o 

efeito desta  nas substâncias 
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2.º ano 

 

Português  

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
- Oralidade 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; formas de tratamento Resposta, pergunta, pedido 
 Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, entoação, ritmo, Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade Informação essencial, Frase (complexidade crescente) 
Expressão de ideias e de sentimentos, Expressão orientada: reconto, conto, 
simulação, dramatização 
 
- Leitura e escrita 
Consciência fonémica  
Manipulação fonémica  
Alfabeto e grafemas  
Alfabeto (consolidação) Correspondências grafofonémicas (grafemas com 
diacrítico, dígrafos e ditongos) Correspondências fonográficas Fluência de 
leitura: velocidade, precisão e prosódia  
Palavras e pseudopalavras, com complexidade silábica crescente; palavras 
regulares e irregulares; textos 
  
Compreensão de texto 
 Textos de características: narrativas, informativas, descritivas Poema, banda 
desenhada; Vocabulário: alargamento, adequação e variedade; Paráfrase 
Sentidos do texto: sequência de acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, assunto; informação essencial; 
articulação de factos e de ideias  
 

 
Pesquisa e registo da informação 
Ortografia e pontuação 
 Sílabas, palavras, pseudopalavras, frases, texto, 
 Acentos e til, Sinal de pontuação: vírgula Letra de imprensa, letra manuscrita 
 
Produção de texto 
 Paráfrase, informações, explicações; pequenas narrativas Planificação de 

texto: ideias‐chave Redação e revisão de texto: concordância; tempos 
verbais; utilização de sinónimos e de pronomes; apresentação gráfica 
 
Educação literária 
Audição e leitura Obras de literatura para a infância, textos da tradição 
popular, outros textos literários; Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em 
coro  
Compreensão de texto  
Cadência dos versos Antecipação de conteúdos, Intenções e emoções das 
personagens Inferências (de sentimento – atitude), Reconto, alteração de 
passagens em texto narrativo, Expressão de sentimentos e de emoções. 
Memorização e recitação 
 Lengalenga, adivinha rimada; poema, Produção expressiva, Histórias 
inventadas, Recriação de textos, Texto escrito (prosa e verso rimado). 
Gramática 
 
Classes de palavras: Nome, Determinante, artigo (definido e indefinido), 
Verbo, Adjetivo qualificativo. 
  
Lexicologia 
 Sinónimos e antónimos: reconhecimento. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Expressão oral clara e correta;  

 Compreensão /interpretação de enunciados 

orais; 

 Expressividade e correção; 

 Compreensão /interpretação de enunciados 

escritos; 

 Produção de textos simples com correção 

ortográfica e sequência lógica;  

 Domínio e aplicação de conceitos gramaticais 

essenciais 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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2.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf 

 Não respeita regras de interação discursiva 
 Tem dificuldade em escutar textos e construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com pouca correção 
 Produz discursos sem ter em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica, mas não opera com fonemas 
 Não conhece o alfabeto, nem os grafemas 
 Não lê palavras, pseudopalavras, nem textos 
 Tem muita dificuldade em apropriar-se de novos vocábulos 
 Organiza a informação de um texto lido com muita dificuldade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores com dificuldade 
 Elabora, mas não aprofunda conhecimentos 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com dificuldade 
 Transcreve, mas não escreve textos 

  
 Planifica a escrita de textos com dificuldade 
 Não redige corretamente 
 Ouve e lê textos literários com dificuldade 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos com 

dificuldade 
 Não lê para apreciar textos literários, nem lê em termos pessoais 
 Não diz, nem escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica regularidades no funcionamento da língua com 

dificuldade 
 Compreende formas de organização do léxico com muita 

dificuldade 

Suf 

 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta textos e constroi conhecimento 
 Produz um discurso oral com alguma correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Lê palavras, pseudopalavras. Lê textos com alguma dificuldade 
 Tem alguma dificuldade em apropriar-se de novos vocábulos 
 Organiza a informação de um texto lido  
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores com alguma facilidade 
 Elabora, mas não  aprofunda conhecimentos  

 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 
alguma facilidade 

 Transcreve e escreve textos com alguma facilidade 
 Planifica a escrita de textos com alguma facilidade 
 Redige com alguma correção 
 Ouve e lê textos literários com alguma facilidade 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica regularidades no funcionamento da língua com alguma 

facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 

Bom 

 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta textos e constrói conhecimento com facilidade 
 Produz um discurso oral com correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Lê palavras, pseudopalavras e lê textos com facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos com facilidade 
 Organiza a informação de um texto lido com facilidade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores com facilidade 
 Elabora e aprofunda conhecimentos 
 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 
facilidade 

 Transcreve e escreve textos com facilidade 
 Planifica a escrita de textos com facilidade 
 Redige com correção 
 Ouve e lê textos literários com facilidade 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica regularidades no funcionamento da língua com facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 

MBom 

 Respeita regras de interação discursiva 
 Escuta textos e constrói conhecimento com muita facilidade 
 Produz um discurso oral com muita correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades, a situação e o 

interlocutor 
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas 
 Conhece o alfabeto e os grafemas 
 Lê palavras, pseudopalavras e lê textos com muita facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos com muita facilidade 
 Organiza a informação de um texto lido com muita facilidade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores com muita facilidade 
 Elabora e  aprofunda conhecimentos 

  
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 

muita facilidade 
 Transcreve e escreve textos com muita facilidade 
 Planifica a escrita de textos com muita facilidade 
 Redige com muita correção 
 Ouve e lê textos literários com muita facilidade 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica regularidades no funcionamento da língua com muita 

facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 
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2.º ano 

 

Matemática  

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Números e operações 
Números naturais – Numerais ordinais até vigésimo; - Números naturais 
até 1000; - Contagens de2 em2, de5  em5 , de 10 em 10 e de100 em100 ; - 
Números pares e número ímpares; identificação através do algarismo das 
unidades 
Sistema de numeração decimal – Ordens decimais: unidades, dezenas e 
centenas; - Valor posicional dos algarismos; - Comparação e ordenação de 
números até 1000. 
Adição e subtração- Cálculo mental: somas de números de um algarismo, 
diferenças de números até, adições e subtrações de e a números de três 
algarismos; - Adições cuja soma seja inferior a ; - Subtrações de números 
até ; - Problemas de um ou dois passos envolvendo situações de juntar, 
acrescentar, retirar, comparar ou completar 
Multiplicação - Sentido aditivo e combinatório; - O símbolo « » e os termos 
«fator» e «produto»; - Produto por1 e por 0; - Tabuadas do 2,3 ,4 ,5 ,6 e10 ; 
- Os termos «dobro», «triplo», «quádruplo» e «quíntuplo»; - Problemas de 
um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos sentidos 
aditivo e combinatório. Divisão inteira - Divisão exata por métodos 
informais; - Relação entre a divisão exata e a multiplicação: dividendo, 
divisor e quociente; - O símbolo «:»; - Os termos «metade», «terça parte», 
«quarta parte» e «quinta parte»; - Problemas de um passo envolvendo 
situações de partilha equitativa e de agrupamento. 

Números racionais não negativos - Frações
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
 ,
 

  
 ,

 

   
 e

 

    
 como 

medidas de comprimentos e de outras grandezas; - Representação dos 
números naturais e das frações   numa reta numérica.  
Sequências e regularidades - Problemas envolvendo a determinação de 
termos de uma sequência dada a lei de formação e a determinação de uma 
lei de formação compatível com uma sequência parcialmente conhecida. 
Geometria e medida 
Localização e orientação no espaço – Direções no espaço relativamente 
a um observador; - Voltas inteiras, meias voltas, quartos de volta, viragens 
à direita e à esquerda; itinerários em grelhas quadriculadas 

Figuras geométricas – Retas e semirretas; - Polígonos e linhas poligonais; - 
Parte interna e externa de linhas planas fechadas; - Triângulos isósceles, 
equiláteros e escalenos; - Quadriláteros (retângulo, quadrado e losango); - 
Pentágonos e hexágonos; - Sólidos geométricos – poliedros e não poliedros; 
pirâmides e cones; vértice, aresta e face; - Atributos geométricos e não 
geométricos de um objeto; - Construção de figuras com eixo de simetria. 
Medida- Distância e Comprimento - Comparação de medidas de comprimento 
em dada unidade; - Subunidades de comprimento: um meio, um terço, um 
quarto, um quinto, um décimo, um centésimo e um milésimo da unidade; - 
Unidades do sistema métrico; - Perímetro de um polígono. 
Áreas – Medidas de área em unidades não convencionais. 
Volume e capacidade - Sólidos equidecomponíveis em cubos 
 de arestas iguais; - Medidas de volume em unidades  
convencionais; - Ordenação de capacidades de recipientes; -  
Medidas de capacidades em unidades não convencionais; - O  
litro como unidade de medida de capacidade; - Comparação 
 de volumes de objetos por imersão em líquido contido  
num recipiente. 
Massa- - Comparação de massas em balanças de dois pratos; - Pesagens em 
unidades não convencionais; - O quilograma como unidade de medida de 
massa. 
 Tempo – Instrumentos de medida do tempo; - A hora; - Relógios de ponteiros 
e a medida do tempo em horas, meias horas e quartos de hora; - Calendários e 
horários. 
Dinheiro - Contagens de dinheiro em euros e cêntimos envolvendo números 
até 1000. 
Organização e tratamento de dados 
Representação de conjuntos - Reunião e interseção de conjuntos; - 
Diagramas de Vem e Carroll. 
Representação de dados - Tabelas de frequências absolutas, gráficos de 
pontos, de barras e pictogramas em diferentes escalas; - Esquemas de 
contagem (tally charts). 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Conhecimento e domínio da numeração dada; 

 Domínio das técnicas de cálculo (cálculo mental 

e domínio das operações); 

 Conhecimento e aplicação de noções básicas de 

geometria; 

 Interpretação, representação e utilização de 

dados (gráficos, tabelas, pictogramas e 

diagramas); 

 Conhecimento e utilização de valores de 

grandezas e medidas; 

 Capacidade de resolução de situações 

problemáticas no âmbito dos temas matemáticos; 

 Capacidade de comunicar explicitando conceitos 

e procedimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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2.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela díficuldade em: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Reconhecer a paridade 
 Contar até 1000 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair  e multiplicar  números naturais 
 Efetuar divisões exatas de números naturais 
 Resolver problemas de dois passos 
 Dividir a unidade 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 

 

 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir volumes e capacidades 
 Medir massas  
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Operar com conjuntos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 Interpretar representações de conjuntos de dados 

Suf. 

 
O aluno revela alguma dificuldade: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Reconhecer a paridade 
 Contar até 1000 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair  e multiplicar  números naturais 
 Efetuar divisões exatas de números naturais 
 Resolver problemas de dois passos 
 Dividir a unidade 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
  

 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir volumes e capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Operar com conjuntos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 Interpretar representações de conjuntos de dados 

Bom 

 
O aluno não revela dificuldade em: 
Números e operações: 
 Contar até 1000 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões exatas de números naturais 
 Resolver problemas de dois passos 
 Dividir a unidade 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
 

 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir volumes e capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Operar com conjuntos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 Interpretar representações de conjuntos de dados 

MBom 

 
O aluno revela facilidade em: 
Números e operações: 
 Contar até 1000 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões exatas de números naturais 
 Resolver problemas de dois passos 
 Dividir a unidade 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer e representar formas geométricas 
 
 

 
Medida  
 Medir distâncias e comprimentos 
 Medir áreas 
 Medir volumes e capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Operar com conjuntos 
 Recolher e representar conjunto de dados 
 Interpretar representações de conjuntos de dados 
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2.º ano 

 

 

Estudo do Meio 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
 À DESCOBERTA DE SI MESMO 
 O passado mais longínquo da criança 
 AS suas perspetivas para um futuro mais longínquo 
 O seu corpo 
 A saúde do seu corpo 
 A segurança do seu corp 
 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 
O passado próximo familiar 
 A vida em sociedade 
 Modos de vida e funções de alguns membros da comunidade 
 Instituições e serviços existentes na comunidade 
 

 
 À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 
 Os seres vivos do seu ambiente  
 Aspetos Físicos do meio local 
Conhecer aspetos físicos e seres vivos de outras regiões ou países. 
 
 À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 
 Os seus itinerários 
 Os meios de comunicação 
 
 À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 
 Realizar experiências com alguns materiais e objectos de uso corrente 
 Realizar experiências com o ar 
 Manusear objetos em situações concretas 
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e aquisição de conhecimentos 

sobre os temas abordados; 

 Aplicação de conhecimentos em novas 

situações; 

 Seleção e relação de factos e conceitos acerca 

do meio físico e social; 

 Interpretação de mapas, tabelas, gráficos, 

itinerários, 

 Utilização de fontes de informação 

diversificadas. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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2.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela dificuldade em: 
 Reconhecer factos e datas importantes do seu passado mais 

longínquo. 
 Localizar esses factos e datas numa linha do tempo. 
 Distinguir ano comum de ano bissexto.  
 Exprimir aspirações para o seu futuro mais longínquo. 
 Reconhecer aspetos físicos e modificações no seu corpo. 
 Identificar as fases do ciclo da vida humana. 
 Reconhecer regras de higiene do corpo, da alimentação, do vestuário 

e dos espaços. 
 Conhecer e aplicar regras de segurança do seu corpo. 
 Localizar pontos de partida e pontos de chegada. 
 Descrever itinerários diários. 
 Traçar o itinerário na planta do bairro ou da localidade. 
 Distinguir diferentes tipos de meios de transporte. 
 Reconhecer tipos de comunicação pessoal e pessoal 

 
 

 Distinguir plantas cultivadas de plantas espontâneas. 
 Reconhecer as principais partes constituintes das plantas. 
 Identificar alguns animais mais comuns no ambiente próximo. 
 Distinguir animais domésticos de animais selvagens 
 Reconhecer algumas características externas dos animais. 
 Reconhecer alguns estados de tempo. 
 Relacionar as estações  
 Realizar experiências com materiais de uso corrente (sal, açúcar, 

vidro, madeira, barro, areia, cortiça, papel, cera, objetos variados…) e 
interpreta algumas dessas experiências. 

 Realizar experiências com o ar. 
 Manusear objetos em situações concretas, reconhecendo a sua 

utilidade e os cuidados na sua utilizaçãodo ano com os estados do 
tempo característicos 

 

Suf. 

 
O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Reconhecer factos e datas importantes do seu passado mais 

longínquo. 
 Localizar esses factos e datas numa linha do tempo. 
 Distinguir ano comum de ano bissexto.  
 Exprimir aspirações para o seu futuro mais longínquo. 
 Reconhecer aspetos físicos e modificações no seu corpo. 
 Identificar as fases do ciclo da vida humana. 
 Reconhecer regras de higiene do corpo, da alimentação, do vestuário 

e dos espaços. 
 Conhecer e aplicar regras de segurança do seu corpo. 
 Localizar pontos de partida e pontos de chegada. 
 Descrever itinerários diários. 
 Traçar o itinerário na planta do bairro ou da localidade. 
 Distinguir diferentes tipos de meios de transporte. 
 Reconhecer tipos de comunicação pessoal e pessoal 

 
 
 Distinguir plantas cultivadas de plantas espontâneas. 
 Reconhecer as principais partes constituintes das plantas. 
 Identificar alguns animais mais comuns no ambiente próximo. 
 Distinguir animais domésticos de animais selvagens 
 Reconhecer algumas características externas dos animais. 
 Reconhecer alguns estados de tempo. 
 Relacionar as estações  
 Realizar experiências com materiais de uso corrente (sal, açúcar, 

vidro, madeira, barro, areia, cortiça, papel, cera, objetos variados…) e 
interpreta algumas dessas experiências. 

 Realizar experiências com o ar. 
 Manusear objetos em situações concretas, reconhecendo a sua 

utilidade e os cuidados na sua utilizaçãodo ano com os estados do 
tempo característicos 

 

Bom 

 
O aluno revela facilidade em: 
 Reconhecer factos e datas importantes do seu passado mais 

longínquo. 
 Localizar esses factos e datas numa linha do tempo. 
 Distinguir ano comum de ano bissexto.  
 Exprimir aspirações para o seu futuro mais longínquo. 
 Reconhecer aspetos físicos e modificações no seu corpo. 
 Identificar as fases do ciclo da vida humana. 
 Reconhecer regras de higiene do corpo, da alimentação, do vestuário 

e dos espaços. 
 Conhecer e aplicar regras de segurança do seu corpo. 
 Localizar pontos de partida e pontos de chegada. 
 Descrever itinerários diários. 
 Traçar o itinerário na planta do bairro ou da localidade. 
 Distinguir diferentes tipos de meios de transporte. 
 Reconhecer tipos de comunicação pessoal e pessoal 

 
 

 Distinguir plantas cultivadas de plantas espontâneas. 
 Reconhecer as principais partes constituintes das plantas. 
 Identificar alguns animais mais comuns no ambiente próximo. 
 Distinguir animais domésticos de animais selvagens 
 Reconhecer algumas características externas dos animais. 
 Reconhecer alguns estados de tempo. 
 Relacionar as estações  
 Realizar experiências com materiais de uso corrente (sal, açúcar, 

vidro, madeira, barro, areia, cortiça, papel, cera, objetos variados…) e 
interpreta algumas dessas experiências. 

 Realizar experiências com o ar. 
 Manusear objetos em situações concretas, reconhecendo a sua 

utilidade e os cuidados na sua utilizaçãodo ano com os estados do 
tempo característicos 

 

MBom 

 
O aluno revela muita facilidade   em: 
 Reconhecer factos e datas importantes do seu passado mais 

longínquo. 
 Localizar esses factos e datas numa linha do tempo. 
 Distinguir ano comum de ano bissexto.  
 Exprimir aspirações para o seu futuro mais longínquo. 
 Reconhecer aspetos físicos e modificações no seu corpo. 
 Identificar as fases do ciclo da vida humana. 
 Reconhecer regras de higiene do corpo, da alimentação, do vestuário 

e dos espaços. 
 Conhecer e aplicar regras de segurança do seu corpo. 
 Localizar pontos de partida e pontos de chegada. 
 Descrever itinerários diários. 
 Traçar o itinerário na planta do bairro ou da localidade. 
 Distinguir diferentes tipos de meios de transporte. 
 Reconhecer tipos de comunicação pessoal e pessoal 

 
 

 Distinguir plantas cultivadas de plantas espontâneas. 
 Reconhecer as principais partes constituintes das plantas. 
 Identificar alguns animais mais comuns no ambiente próximo. 
 Distinguir animais domésticos de animais selvagens 
 Reconhecer algumas características externas dos animais. 
 Reconhecer alguns estados de tempo. 
 Relacionar as estações  
 Realizar experiências com materiais de uso corrente (sal, açúcar, 

vidro, madeira, barro, areia, cortiça, papel, cera, objetos variados…) e 
interpreta algumas dessas experiências. 

 Realizar experiências com o ar. 
 Manusear objetos em situações concretas, reconhecendo a sua 

utilidade e os cuidados na sua utilizaçãodo ano com os estados do 
tempo característicos 
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3.º ano 

 

Português  

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
- Oralidade 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia Pedido de esclarecimento; informação, explicação 
 Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, ritmo; Vocabulário: alargamento, adequação, 
variedade; Informação essencial; Estruturas frásicas (complexidade)  
Produção de discurso oral 
 Introdução aos géneros escolares: apresentação oral; pequeno discurso 
persuasivo; Expressão orientada: reconto, conto, descrição; simulação e 
dramatização 
 
- Leitura e escrita 
Consciência fonémica (consolidação)  
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 
 Palavras regulares e irregulares; textos (progressão)  
Compreensão de texto 
 Textos de características: narrativas, expositivas/informativas, descritivas: 
Notícia, carta, convite, banda desenhada; Vocabulário: alargamento temático; 
Paráfrase Sentidos do texto: tema, assunto; informação essencial; 
antecipação de conteúdos; intenções e emoções das personagens e sua 
relação com finalidades da ação; Opinião crítica 
 Pesquisa e registo da informação  
Ortografia e pontuação 
 Grafemas, palavras, texto (alargamento) 
Sinal gráfico: hífen Sinal auxiliar de escrita: aspas 
Sinais de pontuação: ponto de exclamação, dois pontos (introdução do 
discurso direto), travessão (no discurso direto) Translineação  
 
Produção de texto  
Textos de características: narrativas, expositivas/informativas; diálogo; Carta, 
convite; diálogo e legenda para banda desenhada; Planificação de texto: 
relacionação e organização de ideias e tema; Textualização: caligrafia, 
ortografia, vocabulário, amplificação de texto (expansão de frases, com 
coordenação de nomes, de adjetivos e de verbos) Revisão de texto: 
planificação, vocabulário e ortografia 
 

 
 
Educação literária 
Leitura e audição; Obras de literatura para a infância, textos da tradição 
popular; outros textos literários  
Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em coro 
  
Compreensão de texto  
Regularidades versificatórias: rima, sonoridades, cadência; Antecipação de 
conteúdos; Personagens principais; Inferências (de tempo, de instrumento, de 
objeto); Reconto; alteração de elementos na narrativa (personagens, ações e 
títulos); Linguagem figurada; Expressão de sentimentos, ideias e pontos de 
vista 
 
Apresentação de textos e de livros 
 Produção expressiva (oral e escrita) 
 Declamação de poema, Dramatização de texto, Texto escrito (prosa e 
poema) 
 
Gramática 
Fonologia Monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos, Sílaba tónica e 
sílaba átona Palavras agudas, graves e esdrúxulas  
 Classes de palavras Nome próprio e nome comum Pronome pessoal (forma 
tónica); Determinante demonstrativo; determinante possessivo; Quantificador 
numeral; Advérbios de negação e de afirmação 
 Morfologia e lexicologia 
 Palavras variáveis e palavras invariáveis, Nomes, Adjetivos qualificativos: 
flexão em género, flexão em número; Pronome pessoal (forma tónica): 
número, género e pessoa; Conjugações verbais; Flexão de verbos regulares e 
irregulares: presente do indicativo; Radicais de palavras; Afixos; prefixos e 
sufixos; Famílias de palavras; Sinónimos; antónimos  
Sintaxe 
 Tipos de frase: frase declarativa, frase interrogativa e frase exclamativa; 
Frase afirmativa e frase negativa; Discurso direto; Expansão e redução de 
frases 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Expressão oral clara e correta;  

 Compreensão /interpretação de enunciados 

orais; 

 Expressividade e correção; 

 Compreensão /interpretação de enunciados 

escritos; 

 Produção de textos simples com correção 

ortográfica e sequência lógica;  

 Domínio e aplicação de conceitos gramaticais 

essenciais 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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3.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf 

 Tem dificuldade em escutar textos e construir conhecimento 
 Produz um discurso oral com pouca correção 
 Produz discursos sem ter em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

dificuldade 
 Lê textos diversos com dificuldade 
 Tem dificuldade em apropriar-se de novos vocábulos 
 Elabora, mas não aprofunda ideias e conhecimentos 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 

dificuldade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com dificuldade 
 Planifica a escrita de textos com dificuldade 
 Redige com pouca correção 
 

 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos diversos 
com dificuldade 

 Não revê textos escritos 
 Não compreende o essencial dos textos escutados e lidos 
 Não lê para apreciar textos literários, nem lê em termos pessoais 
 Não diz, nem escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica aspetos fundamentais da fonologia do português com 

dificuldade 
 Conhece algumas propriedades das palavras 
 Analisa e estrutura unidades sintáticas com muita dificuldade 
 Não compreende formas de organização do léxico 

Suf 

 Escuta textos e constrói conhecimento 
 Produz um discurso oral com alguma correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

alguma facilidade 
 Lê textos diversos  
 Tem alguma facilidade em apropriar-se de novos vocábulos 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 

alguma facilidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com alguma facilidade 
 Planifica a escrita de textos com alguma facilidade 
 

 Redige com alguma correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos diversos 

com alguma facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos 
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica aspetos fundamentais da fonologia do português com 

alguma facilidade 
 Conhece algumas propriedades das palavras 
 Analisa e estrutura unidades sintáticas com alguma facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 

Bom 

 Escuta textos e constrói conhecimento 
 Produz um discurso oral com correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

facilidade 
 Lê textos diversos  
 Apropriar-se de novos vocábulos com facilidade 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 

facilidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com facilidade 
 Planifica a escrita de textos com facilidade 
 

 Redige com correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos diversos 

com facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos 
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica aspetos fundamentais da fonologia do português com 

facilidade 
 Conhece propriedades das palavras 
 Analisa e estrutura unidades sintáticas com facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 

MBom 

 Escuta textos e constrói conhecimento 
 Produz um discurso oral com muita correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas com 

muita facilidade 
 Lê textos diversos  
 Apropriar-se de novos vocábulos com facilidade 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia e da pontuação com 

muita facilidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com muita facilidade 
 Planifica a escrita de textos com muita facilidade 
 

 Redige com correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos diversos 

com muita facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos 
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Identifica aspetos fundamentais da fonologia do português com muita 

facilidade 
 Conhece propriedades das palavras  
 Analisa e estrutura unidades sintáticas com muita facilidade 
 Compreende formas de organização do léxico 
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3.º ano 

 

Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Números e operações 
Números naturais – Numerais ordinais até centésimo; - Números naturais 
até um milhão; - Contagens progressivas e regressivas com saltos fixos; - 
Numeração romana. 
Representação decimal de nº naturais 
- Leitura por classes e por ordens e decomposição decimal de números até 
um milhão; - Comparação de números até um milhão; - Arredondamentos. 
Adiçã e subtração de nº naturais-Algoritmos da adição e da subtração 
envolvendo números até um milhão; - Problemas de até três passos 
envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar, comparar ou completar. 
Multiplicação de nº naturais – Tabuadas do 7, 8 e 9; - Múltiplo de um 
número; - Cálculo mental: produto por 10, 100,1000 , etc.; produto de um 
número de um algarismo por um número de dois algarismos; - Algoritmo da 
multiplicação envolvendo números até um milhão; - Critério de 
reconhecimento dos múltiplos de 2,5 e 10 ; - Problemas de até três passos 
envolvendo situações multiplicativas nos sentidos aditivo e combinatório. 
Divisão inteira – Divisão inteira por métodos informais; - Relação entre 
dividendo, divisor, quociente e resto; - Cálculo mental: divisões inteiras com 
divisores e quocientes inferiores a 10; Divisor de um número, número 
divisível por outro; relação entre múltiplo e divisor; - Problemas de até três 
passos envolvendo situações de partilha equitativa e de agrupamento. 
Números racionais não negativos - Fração como representação de medida 
de comprimento e de outras grandezas; numerais fracionários; - 
Representação de frações na reta numérica; - Frações equivalentes e noção 
de número racional; - Ordenação de números racionais representados por 
frações com o mesmo numerador ou o mesmo denominador, ou utilizando a 
reta numérica ou a medição de outras grandezas; Frações próprias 
Adição e subtração de números racionais não negativos representados 
por frações - Adição e subtração na reta numérica por justaposição retilínea 
de segmentos de reta; - Produto de um número natural por um número 
racional representado por uma fração unitária; - Adição e subtração de 
números racionais representados por frações com o mesmo denominador; - 
Decomposição de um número racional na soma de um número natural com 
um número racional representável por uma fração própria.  

 
Representação decimal de números racionais não negativos - Frações 
decimais; representação na forma de dízimas finitas; - Redução de frações 
decimais ao mesmo denominador; adição de números racionais representados 
por frações decimais com denominadores até mil; - Algoritmos para a adição e 
para a subtração de números racionais representados por dízimas finitas; - 
Decomposição decimal de um número racional representado na forma de uma 
dízima finita. 
Geometria e medida 
Localização e orientação no espaço - Segmentos de reta paralelos e 
perpendiculares em grelhas quadriculadas; - Direções perpendiculares e 
quartos de volta; - Direções horizontais e verticais; - Coordenadas em grelhas 
quadriculadas.  
Figuras geométricas - Circunferência, círculo, superfície esférica e esfera; 
centro, raio e diâmetro; - Identificação de eixos de simetria em figuras planas. 
 Medida  
Comprimento - Unidades de medida de comprimento do sistema métrico; 
conversões.  
Área - Medições de áreas em unidades quadradas; - Fórmula para a área do 
retângulo de lados de medida inteira.  
Massa - Unidades de massa do sistema métrico; conversões; 
Pesagens em unidades do sistema métrico; - Relação entre litro e quilograma. 
Capacidade - Unidades de capacidade do sistema métrico; conversões; - 
Medições de capacidades em unidades do sistema métrico 
Tempo - Minutos e segundos; leitura do tempo em relógios de ponteiros; - 
Conversões de medidas de tempo; - Adição e subtração de medidas de tempo.  
Dinheiro - Adição e subtração de quantias de dinheiro. Problemas - Problemas 
de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas. 
Organização e tratamento de dados 
Representação e tratamento de dados - Diagramas de caule-e-folhas; - 
Frequência absoluta; - Moda; - Mínimo, máximo e amplitude; - Problemas 
envolvendo análise e organização de dados, frequência absoluta, moda e 
amplitude. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Conhecimento e domínio da numeração dada; 

 Domínio das técnicas de cálculo (cálculo mental 

e domínio das operações); 

 Conhecimento e aplicação de noções básicas de 

geometria; 

 Interpretação, representação e utilização de 

dados (gráficos, tabelas, pictogramas e 

diagramas); 

 Conhecimento e utilização de valores de 

grandezas e medidas; 

 Capacidade de resolução de situações 

problemáticas no âmbito dos temas matemáticos; 

 Capacidade de comunicar explicitando conceitos 

e procedimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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3.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela díficuldade em: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Contar até ao milhão 
 Conhecer a numeração romana 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas até três   passos 
 Medir com frações 
 Adicionar e subtrair nº racionais 
 Representar nº racionais por dízimas 
 

 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjunto de dados 
 Tratar conjuntos de dados 

 

Suf . 

 
O aluno revela alguma dificuldade: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Contar até ao milhão 
 Conhecer a numeração romana 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas até três passos 
 Medir com frações 
 Adicionar e subtrair nº racionais 
 Representar nº racionais por dízimas 
 

Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjunto de dados 
 Tratar conjuntos de dados 

Bom 

 
O aluno  não revela dificuldade   em: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Contar até ao milhão 
 Conhecer a numeração romana 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas até três   passos 
 Medir com frações 
 Adicionar e subtrair nº racionais 
 Representar nº racionais por dízimas 
 

 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjunto de dados 
 Tratar conjuntos de dados 
  

 MBom 

 
O aluno revela facilidade em: 
Números e operações: 
 Conhecer os números ordinais 
 Contar até ao milhão 
 Conhecer a numeração romana 
 Descodificar o sistema de numeração decimal 
 Adicionar, subtrair e multiplicar números naturais 
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas até três passos 
 Medir com frações 
 Adicionar e subtrair nº racionais 
 Representar nº racionais por dízimas 
 

 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 
Figuras geométricas 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir capacidades 
 Medir massas 
 Medir o tempo 
 Contar dinheiro 
Representação de conjuntos 
 Representar conjunto de dados 
 Tratar conjuntos de dados 
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3.º ano 

 

Estudo do Meio 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
 
À DESCOBERTA DE SI MESMO 
A sua Naturalidade e Nacionalidade 
 O seu corpo 
A saúde do seu corpo 
A segurança do seu corpo 
 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 
 OS membros da sua família 
 O passado familiar mais longínquo 
O passado do meio local 
 
 
 À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 
 Os seres vivos do ambiente próximo 
Aspetos Físicos do meio local 
Os astros 
 
. 
 

 
À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 
 Os seus itinerários 
 Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
Os diferentes espaços do seu bairro ou da sua localidade 
Deslocações dos seres vivos 
O comércio local 
Meios de Comunicação 
 
 À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS 
 Realizar experiências com a luz 
 Realizar experiências com ímanes 
 Realizar experiências de mecânica 
Manusear objetos em situações concretas 
 
 À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 

SOCIEDADE 
*1. A agricultura do meio local 
*2. A criação de gado no meio local 
*3. A exploração florestal do meio local 
*4. A atividade piscatória no meio local 
*5. A exploração mineral do meio local 
*6. A indústria do meio local 
*7. O turismo no meio local 
*8. AS construções no meio local 
 
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e aquisição de conhecimentos 

sobre os temas abordados; 

 Aplicação de conhecimentos em novas 

situações; 

 Seleção e relação de factos e conceitos acerca 

do meio físico e social; 

 Interpretação de mapas, tabelas, gráficos, 

itinerários, 

 Utilização de fontes de informação 

diversificadas. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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3.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 
 
 
 

Insuf 

 
O aluno revela dificuldade em: 
 Distinguir freguesia/concelho/distrito/país.  
 Identificar fenómenos relacionados com algumas das funções vitais. 
 Conhecer as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, 

excretora, reprodutora/sexual). 
 Conhecer e localizar alguns órgãos dos aparelhos correspondentes 

(boca, estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais). 
 Reconhecer sensações e sentimentos. 
 Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a saúde.  
 Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.  
 Conhecer algumas regras de primeiros socorros. 
 Estabelecer relações de parentesco mais alargadas. 
 Construir uma árvore genealógica simples. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar e local. 
 Reconhecer a importância do património histórico local.  
 Reconhecer símbolos locais (bandeiras e brasões) 
 Comparar e classificar plantas segundo alguns critérios. 

 Reconhecer a utilidade das plantas.  

 
 Comparar e classificar animais segundo as suas características 

externas e modo de vida.  

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das 

plantas e dos animais (água, ar, luz, temperatura, solo). 

 Construir cadeias alimentares simples. 

 Identificar características de diferentes tipos de solo e tipos de 

rochas 

 Distinguir formas de relevo e meios aquáticos existentes na região. 

 Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor.  

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas (Sol — estrela; Lua — planeta). 
 Explorar a agricultura, criação de gado, exploração florestal e  

indústria  do meio local,  

 Identificar processos de orientação. 

 Conhecer pontos cardeais. 
 Reconhecer as funções de alguns espaços da sua localidade. 
 Reconhecer deslocações dos seres vivos. 
 Identificar diferentes locais de comércio. 
 Realizar experiências com luz e materiais de uso corrente 

 

Suf 

 

O aluno revela alguma dificuldade em: 

 Distinguir freguesia/concelho/distrito/país.  
 Identificar fenómenos relacionados com algumas das funções vitais. 
 Conhecer as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, 

excretora, reprodutora/sexual). 
 Conhecer e localizar alguns órgãos dos aparelhos correspondentes 

(boca, estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais). 
 Reconhecer sensações e sentimentos. 
 Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a saúde.  
 Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.  
 Conhecer algumas regras de primeiros socorros. 
 Estabelecer relações de parentesco mais alargadas. 
 Construir uma árvore genealógica simples. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar e local. 
 Reconhecer a importância do património histórico local.  
 Reconhecer símbolos locais (bandeiras e brasões) 
 Comparar e classificar plantas segundo alguns critérios. 

 Reconhecer a utilidade das plantas.  

 

 

 Comparar e classificar animais segundo as suas características 

externas e modo de vida.  

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das 

plantas e dos animais (água, ar, luz, temperatura, solo). 

 Construir cadeias alimentares simples. 

 Identificar características de diferentes tipos de solo e tipos de 

rochas 

 Distinguir formas de relevo e meios aquáticos existentes na região. 

 Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor.  

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas (Sol — estrela; Lua — planeta). 
 Explorar a agricultura, criação de gado, exploração florestal e  

indústria  do meio local,  

 Identificar processos de orientação. 

 Conhecer pontos cardeais. 
 Reconhecer as funções de alguns espaços da sua localidade. 
 Reconhecer deslocações dos seres vivos. 
 Identificar diferentes locais de comércio. 
 Realizar experiências com luz e materiais de uso corrente 
 
 

Bom 

 
O aluno revela facilidade em: 
 Distinguir freguesia/concelho/distrito/país.  
 Identificar fenómenos relacionados com algumas das funções vitais. 
 Conhecer as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, 

excretora, reprodutora/sexual). 
 Conhecer e localizar alguns órgãos dos aparelhos correspondentes 

(boca, estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais). 
 Reconhecer sensações e sentimentos. 
 Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a saúde.  
 Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.  
 Conhecer algumas regras de primeiros socorros. 
 Estabelecer relações de parentesco mais alargadas. 
 Construir uma árvore genealógica simples. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar e local. 
 Reconhecer a importância do património histórico local.  
 Reconhecer símbolos locais (bandeiras e brasões) 
 Comparar e classificar plantas segundo alguns critérios. 

 Reconhecer a utilidade das plantas.  

 
 

 

 Comparar e classificar animais segundo as suas características 

externas e modo de vida.  

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das 

plantas e dos animais (água, ar, luz, temperatura, solo). 

 Construir cadeias alimentares simples. 

 Identificar características de diferentes tipos de solo e tipos de 

rochas 

 Distinguir formas de relevo e meios aquáticos existentes na região. 

 Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor.  

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas (Sol — estrela; Lua — planeta). 
 Explorar a agricultura, criação de gado, exploração florestal e 

indústria do meio local,  

 Identificar processos de orientação. 

 Conhecer pontos cardeais. 
 Reconhecer as funções de alguns espaços da sua localidade. 
 Reconhecer deslocações dos seres vivos. 
 Identificar diferentes locais de comércio. 
 Realizar experiências com luz e materiais de uso corrente 
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3.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho  

MBom 

 
O aluno revela muita facilidade 
 Distinguir freguesia/concelho/distrito/país.  
 Identificar fenómenos relacionados com algumas das funções vitais. 
 Conhecer as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, 

excretora, reprodutora/sexual). 
 Conhecer e localizar alguns órgãos dos aparelhos correspondentes 

(boca, estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais). 
 Reconhecer sensações e sentimentos. 
 Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a saúde.  
 Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas.  
 Conhecer algumas regras de primeiros socorros. 
 Estabelecer relações de parentesco mais alargadas. 
 Construir uma árvore genealógica simples. 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo alguns factos da história 

pessoal, familiar e local. 
 Reconhecer a importância do património histórico local.  
 Reconhecer símbolos locais (bandeiras e brasões) 
 Comparar e classificar plantas segundo alguns critérios. 

 Reconhecer a utilidade das plantas.  

 Comparar e classificar animais segundo as suas   

 

 Características externas e modo de vida.  

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das 

plantas e dos animais (água, ar, luz, temperatura, solo). 

 Construir cadeias alimentares simples. 

 Identificar características de diferentes tipos de solo e tipos de 

rochas 

 Distinguir formas de relevo e meios aquáticos existentes na região. 

 Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor.  

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas (Sol — estrela; Lua — planeta). 
 Explorar a agricultura, criação de gado, exploração florestal e 

indústria do meio local,  

 Identificar processos de orientação. 

 Conhecer pontos cardeais. 
 Reconhecer as funções de alguns espaços da sua localidade. 
 Reconhecer deslocações dos seres vivos. 
 Identificar diferentes locais de comércio. 
 Realizar experiências com luz e materiais de uso corrente 
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3.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Conteúdos temáticos 

 Saudações 

 Países 

 Origens 

 Nome 

 Apelido 

 Idade 

 Aniversário 

 Números 

 Dias da semana 

 Meses do ano 

 Estações do ano 

 Tempo 

 Vestuário 

 Cores 

 Números 

 Objetos escolares 

 Linguagem de sala de aula 

 Atividades 

 Família 

 Transportes 

 Atividades escolares 

 Animais de estimação 

 Festividades 

Conteúdos gramaticais 
 

 What‘s the weather like? It‘s… 

 What are you wearing? I‘m wearing 

 What colour is it? A jumper/Two jumpers It‘s a green leaf. 

 How many (acorns) have you got? I‘ve got 20 (acorns). 

 .What is it? It‘s a… This is my… That‘s your…  

 How many…? There‘s… There are…. 

  Where‘s my pencil? It‘s in/on/under/near the schoolbag. The pen is 
in the pencil case. 

 What‘s your favourite autumn activity?  
I like… 

 What‘s the weather like? It‘s. 

 What‘s he/ she wearing? He‘s/ She‘s wearing… 

  I hate skiing. I love throwing snowballs. 

 This is my… 

 Have you got…? Yes, I have. No, I haven‘t. I‘ve got… She‘s/He‘s 
got… 

 How do you go to school? By… 

 They‘re having a picnic. 

 He likes playing marbles. He hates playing tag. 

 When‘s your birthday? In April. 
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 

 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização das TIC  
 

 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 20% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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3.º ano 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
 Ausência de trabalhos de casa ou realização irregular dos trabalhos de casa; 
  Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
  Não compreende sons, entoações e ritmos da língua, não se exprime, ainda que com ajuda e de forma adequada, em 

diferentes contextos, não se expressa, com vocabulário muito limitado, em situações previamente preparadas, não utiliza, com 
ajuda, palavras conhecidas, não tem conhecimento de si próprio nem do outro, não conhece vocabulário simples nem, de forma 
implícita, algumas estruturas elementares do funcionamento da língua; 

  Testes com classificação inferior a 49%. 
 

Suf. 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Participação regular nas atividades da aula; 
 Revela interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
 Compreende sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos, 

expressa-se com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas, utiliza, com ajuda, palavras conhecidas, revela 
conhecimento de si próprio e do outro, conhece vocabulário simples e, de forma implícita, estruturas elementares do 
funcionamento da língua; 

 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 
 

Bom 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Boa participação nas atividades da aula; 
 Revela bastante interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
 Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Compreende com facilidade sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes 

contextos, expressa-se bem com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas, utiliza frequentemente, com 
ajuda, palavras conhecidas, revela bom conhecimento de si próprio e do outro, conhece muito vocabulário simples e, de forma 
implícita, estruturas elementares do funcionamento da língua; 

 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 
 

MBom 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Excelente participação nas atividades da aula; 
 Revela interesse constante pela disciplina; 
 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Compreende com muita facilidade sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se fluentemente, com ajuda e de forma 

adequada, em diferentes contextos, expressa-se com muita facilidade com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas, utiliza frequentemente, com ajuda, palavras conhecidas, revela muito bom conhecimento de si próprio e do outro, 
conhece muito vocabulário simples e, de forma implícita, estruturas elementares do funcionamento da língua; 

 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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4.º ano 

 

Português 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
- Oralidade 
interação discursiva; 
Princípio de cortesia; princípio de cooperação Informação, 
explicação; pergunta 
- Compreenção e expressaão 
Vocabulário: variedade e precisão Informação: essencial e 
acessória; implícita Facto e opinião Ideias‐chave Registo de língua 
formal e informal Estruturas frásicas (complexidade) 
 
- Pesquisa e registo de informação 
Produção de discurso oral Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno discurso persuasivo; debate de ideias 
Aviso, recado, convite Expressão orientada: simulação e 
dramatização; pontos de vista; retoma do assunto; justificação de 
opiniões, atitudes e opções; informação pertinente; resumo de 
ideias 
- Leitura e escrita 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia Palavras e 
textos (progressão) Compreensão de texto  
Texto de características narrativas; descrição Retrato, texto de 
enciclopédia e de dicionário, notícia, carta, convite, aviso, banda 
desenhada Vocabulário: alargamento temático Paráfrase Sentidos 
do texto: tema, subtema e assunto; sínteses parciais; diferentes 
interpretações  
Pesquisa e registo de informação  
Ortografia e pontuação 
 Texto  
Sinais de pontuação: dois pontos (introdução de enumerações); 
reticências; vírgula (deslocação de elementos na frase) Sinal auxiliar 
de escrita: parênteses curvos Translineação (progressão) 
Produção de texto 
 Textos de características: narrativas, expositivas; descrição, diálogo 
Carta, convite; diálogo e legenda para banda desenhada  
 

 
Planificação de texto: relacionação, organização, hierarquização de ideias 
Textualização: caligrafia; ortografia e pontuação; vocabulário; construção frásica 
(concordância entre elementos), mecanismos de coesão e de coerência (retomas 
nominais e pronominais; adequação dos tempos verbais; conectores discursivos) 
Revisão de texto: tema, categoria ou género, frases, 
 
Iniciação à educação literária 
Leitura e audição Obras de literatura para a infância, textos da tradição popular 
Compreensão de texto  
Texto poético: estrofe, verso, rima, sonoridades; Personagens principais; coordenadas 
de tempo e de lugar; Divisão do texto em partes Inferências (de agente – ação, de 
causa – efeito, de problema – solução, de lugar e de tempo); Reconto (estrutura e ponto 
de vista da personagem); alteração de elementos na narrativa (personagens, tempo e 
espaço) Linguagem figurada; onomatopeia Expressão de sentimentos, de ideias e de 
pontos de vista  
Apresentação de livros 
 Produção expressiva (oral e escrita) Declamação de poema; Dramatização de texto; 
Texto escrito: narrativas e poema rimado; Reescrita de texto a partir de perspetivas de 
personagens 
Gramática 
Classes de palavras: Nome comum, coletivo; Adjetivo qualificativo e numeral; 
Verbo;   Advérbio de quantidade e grau Pronome pessoal (forma tónica e forma átona); 
pronome demonstrativo e pronome possessivo; Preposição ;Morfologia e lexicologia; 
Nomes e adjetivos terminados em consoante: flexão em número e em género; Nomes: 
variação em grau; Graus dos adjetivos; Flexão de verbos regulares e irregulares: 
indicativo (pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro), imperativo; Pronome pessoal e 
retoma da referência nominal; Radicais Prefixos e sufixos; Palavras simples e palavras 
complexas; Famílias de palavras; Sintaxe Funções sintáticas: sujeito e predicado; Tipos 
de frase: frase imperativa Discurso direto e discurso indireto; Expansão e redução de 
frases (consolidação) 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Expressão oral clara e correta;  

 Compreensão /interpretação de enunciados 

orais; 

 Expressividade e correção; 

 Compreensão /interpretação de enunciados 

escritos; 

 Produção de textos simples com correção 

ortográfica e sequência lógica;  

 Domínio e aplicação de conceitos gramaticais 

essenciais 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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4.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf. 

 Tem dificuldade em escutar textos e construir conhecimento 
 Não utiliza as técnicas adequadas para registar e reter a informação 
 Produz um discurso oral com pouca correção 
 Produz discursos sem ter em conta as diferentes finalidades  
 Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando algumas 

regras e papéis específicos 
 Lê textos diversos com dificuldade 
 Tem dificuldade em apropriar-se de novos vocábulos 
 Organiza os conhecimentos do texto com dificuldade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores, mas não os compreende 
 Elabora, mas não  aprofunda ideias, nem conhecimentos 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia com dificuldade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com dificuldade 
 Planifica a escrita de textos apenas com orientação 
 Redige com pouca correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos 

diversos com dificuldade 
 Não revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos com 

dificuldade 
 Não lê para apreciar textos literários, nem lê em termos pessoais 
 Não diz, nem escreve em termos pessoais e criativos 
 Reconhece a classe das palavras com dificuldade 
 Não analisa, nem estrutura unidades sintáticas 

Suf. 

 Escuta textos e constroi conhecimento com alguma facilidade 
 Utiliza algumas técnicas para registar e reter a informação 
 Produz um discurso oral com pouca correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades  
 Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando algumas 

regras e papéis específicos 
 Lê textos diversos com alguma facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos com alguma facilidade 
 Organiza os conhecimentos do texto com alguma facilidade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores, mas tem alguma 

dificuldade em compreendê-los 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos com alguma facilidade 
 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia com faciidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com alguma facilidade 
 Planifica a escrita de textos com alguma facilidade 
 Redige com alguma correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos 

diversos com alguma facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Reconhece a classe das palavras com alguma facilidade 
 Analisa e  estrutura unidades sintáticas 

Bom 

 Escuta textos e constrói conhecimento com facilidade 
 Utiliza técnicas para registar e reter a informação 
 Produz um discurso oral com correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades, a situação e o 

interlocutor 
 Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e 

papéis específicos 
 Lê textos diversos com facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos com facilidade 
 Organiza os conhecimentos do texto com facilidade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e compreende-os 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos com facilidade 
 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia com facilidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com facilidade 
 Planifica a escrita de textos com facilidade 
 Redige com correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos 

diversos com facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e  lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Reconhece a classe das palavras com facilidade 
 Analisa e  estrutura unidades sintáticas 

MBom 

 Escuta textos e constrói conhecimento com muita facilidade 
 Utiliza várias técnicas para registar e reter a informação 
 Produz um discurso oral com muita correção 
 Produz discursos tendo em conta as diferentes finalidades, a situação e o 

interlocutor 
 Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando todas as 

regras e papéis específicos 
 Lê textos diversos com muita facilidade 
 Apropria-se de novos vocábulos com muita facilidade 
 Organiza os conhecimentos do texto com muita facilidade 
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e compreende-os 
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos com muita facilidade 
 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia com facilidade 
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e da 

pontuação com muita facilidade 
 Planifica a escrita de textos com muita facilidade 
 Redige com correção 
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e textos 

diversos com muita facilidade 
 Revê textos escritos 
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos  
 Lê para apreciar textos literários e lê em termos pessoais 
 Diz e escreve em termos pessoais e criativos 
 Reconhece a classe das palavras com muita facilidade 
 Analisa e  estrutura unidades sintáticas 
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Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Números e operações 
Números naturais – Extensão das regras de construção dos numerais 
decimais para classes de grandeza indefinida; - Diferentes significados do 
termo «bilião». 
Divisão inteira 
- Algoritmo da divisão inteira; 
- Determinação dos divisores de um número natural até; 
 - Problemas de vários passos envolvendo números naturais e as quatro 
operações. 
Números racionais não negativos 
 - Construção de frações equivalentes por multiplicação dos termos por um 
mesmo fator; 
- Simplificação de frações de termos pertencentes à tabuada do 2 e 5do ou 
ambos múltiplos de 1. 
Multiplicação e divisão de números racionais não negativos 
- Multiplicação e divisão de números racionais por naturais e por racionais na 
forma de fração 
unitária;  
- Produto e quociente de um número representado por uma dízima por 
10,100,1000,0,1,0,01 e 0,001 
- Utilização do algoritmo da divisão inteira para obter aproximações na forma 
de dízima de 
números racionais; 
- Multiplicação de números racionais representados por dízimas finitas, 
utilizando o algoritmo. 
- Utilização do algoritmo da divisão inteira para obter aproximações na forma 
de dízima de 
quocientes de números racionais; 
- Problemas de vários passos envolvendo números racionais, aproximações 
de números racionais e as quatro operações 
 
Geometria e medida 
Localização e orientação no espaço 
 Ângulo formado por duas direções; vértice de um ângulo; 
 Ângulos com a mesma amplitude; 
 A meia volta e o quarto de volta associados a ângulos.  

Figuras geométricas – Ângulos 
 Ângulos convexos e ângulos côncavos; verticalmente opostos; nulos, rasos e 
giros; 
Critério de igualdade de ângulos; 
 Ângulos adjacentes; 
Comparação das amplitudes de ângulos; 
Ângulos retos, agudos e obtusos. 
Propriedades geométricas 
Retas concorrentes, perpendiculares e paralelas; retas não paralelas que não 
se intersetam; 
Retângulos como quadriláteros de ângulos retos; 
 Polígonos regulares; 
Polígonos geometricamente iguais; 
 Planos paralelos; 
  Paralelepípedos retângulos; dimensões; 
 Prismas retos; 
 Planificações de cubos, paralelepípedos e prismas retos; 
Medida-Área 
Unidades de área do sistema métrico; 
 Medições de áreas em unidades do sistema métrico; conversões; 
Unidades de medida agrárias; conversões; 
 Determinação, numa dada unidade do sistema métrico, de áreas de retângulos 
com lados de 
medidas exprimíveis em números inteiros, numa subunidade. 
Volume 
- Medições de volumes em unidades cúbicas; 
- Fórmula para o volume do paralelepípedo retângulo de arestas de medida 
inteira; 
- Unidades de volume do sistema métrico; conversões; 
- Relação entre o decímetro cúbico e o litro. 
Problemas 
 - Problemas de vários passos relacionando medidas de diferentes grandezas. 
Organização e tratamento de dados 
Tratamento de dados 
- Frequência relativa; 
- Noção de percentagem; 
 - Problemas envolvendo o cálculo e a comparação de frequências relativas 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Conhecimento e domínio da numeração dada; 

 Domínio das técnicas de cálculo (cálculo mental 

e domínio das operações); 

 Conhecimento e aplicação de noções básicas de 

geometria; 

 Interpretação, representação e utilização de 

dados (gráficos, tabelas, pictogramas e 

diagramas); 

 Conhecimento e utilização de valores de 

grandezas e medidas; 

 Capacidade de resolução de situações 

problemáticas no âmbito dos temas matemáticos; 

 Capacidade de comunicar explicitando conceitos 

e procedimentos. 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 



 
 
 

Página 38 de 167 

 

4.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela dificuldade em: 
Números e operações: 
 Contar  
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas  
 Simplificar frações 
 Multiplicar e dividir números racionais não negativos 
 Representar nº racionais por dízimas 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 

 

 
Figuras geométricas 
 Identificar e comparar ângulos 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir volumes e capacidades 
Representação de conjuntos 
 Utilizar frequências relativas e percentagens 
 

Suf. 

 
O aluno revela alguma dificuldade: 
Números e operações: 
 Contar  
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas  
 Simplificar frações 
 Multiplicar e dividir números racionais não negativos 
 Representar nº racionais por dízimas 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 

 

 
Figuras geométricas 
 Identificar e comparar ângulos 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir volumes e capacidades 
Representação de conjuntos 
 Utilizar frequências relativas e percentagens 

Bom 

 
O aluno  não revela dificuldade   em: 
Números e operações: 
 Contar  
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas  
 Simplificar frações 
 Multiplicar e dividir números racionais não negativos 
 Representar nº racionais por dízimas 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 

 

 
Figuras geométricas 
 Identificar e comparar ângulos 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir volumes e capacidades 
Representação de conjuntos 
 Utilizar frequências relativas e percentagens 
 

 MBom 

 
O aluno revela facilidade em: 
Números e operações: 
 Contar  
 Efetuar divisões inteiras 
 Resolver problemas  
 Simplificar frações 
 Multiplicar e dividir números racionais não negativos 
 Representar nº racionais por dízimas 
Geometria e medida 
 Situar-se e situar objetos no espaço 

 

 
Figuras geométricas 
 Identificar e comparar ângulos 
 Reconhecer propriedades geométricas 
Medida  
 Medir comprimentos e áreas 
 Medir volumes e capacidades 
Representação de conjuntos 
 Utilizar frequências relativas e percentagens 
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4.º ano 

 

Estudo do Meio  

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e aquisição de conhecimentos 

sobre os temas abordados; 

 Aplicação de conhecimentos em novas 

situações; 

 Seleção e relação de factos e conceitos acerca 

do meio físico e social; 

 Interpretação de mapas, tabelas, gráficos, 

itinerários, 

 Utilização de fontes de informação 

diversificadas. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perfil de aprendizagens específicas 
 
À DESCOBERTA DE SI MESMO 
O seu corpo 
A segurança do seu corpo 
 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 
 O passado do meio local 
 O passado nacional 
 Reconhecer símbolos nacionais 
 
 À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 
Aspetos Físicos do meio 
 Os astros 
Aspetos físicos de Portugal 
 
 À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 
O contacto entre a Terra e o Mar 
 Os aglomerados populacionais 
 Portugal na Europa e no Mundo 

  
À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS 
Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 
Realizar experiências com a água 
Realizar experiências com a electricidade 
Realizar experiências com o ar  
 Realizar experiências com o som  
 Manusear objetos em situações concretas 
 
 À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 

SOCIEDADE 
Principais atividades produtivas nacionais 
Qualidade do ambiente 
 
 
 

 



 
 
 

Página 40 de 167 

 

4.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
O aluno revela dificuldade em: 
 Conhecer ossos, músculos e pele, identificando as suas funções; 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo; 
 Conhecer as regras básicas dos primeiros socorros; 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo, factos da história pessoal, 

familiar, local e nacional. 
 Reconhecer aspetos físicos e seus fenómenos. 

 

 
 Identificar fenómenos sociais relacionando-os, quer entre si quer 

com o meio ambiente. 
 Identificar as atividades económicas relacionando as suas 

implicações no meio ambiente; 
 Coparticipar na realização de experiências simples, identificar e 

relacionar propriedades dos materiais com as suas aplicações. 

Suf. 

 
O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Conhecer ossos, músculos e pele, identificando as suas funções; 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo; 
 Conhecer as regras básicas dos primeiros socorros; 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo, factos da história pessoal, 

familiar, local e nacional. 
 Reconhecer aspetos físicos e seus fenómenos. 
 

 
 Identificar fenómenos sociais relacionando-os, quer entre si quer 

com o meio ambiente. 
 Identificar as atividades económicas relacionando as suas 

implicações no meio ambiente; 
 Coparticipar na realização de experiências simples, identificar e 

relacionar  propriedades dos materiais com as suas aplicações. 

Bom 

 
O aluno revela facilidade em: 
 Conhecer ossos, músculos e pele, identificando as suas funções; 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo; 
 Conhecer as regras básicas dos primeiros socorros; 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo, factos da história pessoal, 

familiar, local e nacional. 
 Reconhecer aspetos físicos e seus fenómenos. 

 
 Identificar fenómenos sociais relacionando-os, quer entre si quer 

com o meio ambiente. 
 Identificar as atividades económicas relacionando as suas 

implicações no meio ambiente; 
 Coparticipar  na realização de experiências simples, identificar  e 

relacionar  propriedades dos materiais com as suas aplicações. 

MBom 

 
O aluno revela muita facilidade em: 
 Conhecer ossos, músculos e pele, identificando as suas funções; 
 Conhecer regras de segurança do seu corpo; 
 Conhecer as regras básicas dos primeiros socorros; 
 Identificar e localizar no espaço e no tempo, factos da história pessoal, 

familiar, local e nacional. 
 Reconhecer aspetos físicos e seus fenómenos. 
 

 
 Identificar fenómenos sociais relacionando-os, quer entre si quer 

com o meio ambiente. 
 Identificar as atividades económicas relacionando as suas 

implicações no meio ambiente; 
 Coparticipar  na realização de experiências simples, identificar  e 

relacionar  propriedades dos materiais com as suas aplicações. 
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4.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 

 Domínio Intercultural 
Festividades em diferentes partes do mundo 

 O espaço escolar 

 Atividades relacionadas com as festividades 
 

 Números cardinais até 100 

 Os numerais ordinais nas datas 

 Vocabulário relacionado com o espaço escolar 

  Linguagem de sala de aula 

  Mr, Mrs, Miss 

 Dias da semana, meses 

 As horas (eight o‘clock, half past nine) 

 Animais e sons: (chicken /cluck; dog/woof/, pig/oink, cat/ 
meow, mouse, squeak, etc... 

 Animais na quinta: chicken, rooster, cow, duck, goat, 
donkey, horse, pig, sheep, turkey, frog… 

 Animais do jardim zoológico 

 Partes do corpo humano 

 Comidas e bebidas 

 Tipos de casa: house, flat, terraced house, hut 

  Divisões da casa: kitchen, bedroom, attic, 
bathroom,toilet, dining room, living room, garage, hall, 
garden… 

 Locais e edifícios: park, hospital, bus stop, fire station, 
market, shopping centre, sports centre, bookshop, train, 
station, town hall, cinema, school, church. 

 Vocabulário relacionado com os cinco sentidos 

 Atividades ao ar livre. 

Conteúdos gramaticais 

 Verbo ― to be‖ 

 Verbos modais: can, can´t, may 

 Preposições: in, on 

 Artigos a/an; the 

 Conetores: and, but 

 Caso possessivo (‗s/‘). 

 Advérbios interrogativos: who, whose 

 Determinantes: this, that, these, those 

 Frases afirmativas, negativas e interrogativas com do (Do 
you like apples? Yes, I do / No I don‘t). 

  Preposições de tempo: at 

 Nomes no singular e no plural (-s/-es) 

 Preposições de lugar: next to, behind, in front of 

 Conetor: or 

 Let‘s (Let‘s go to the beach.) 

 Preposições de tempo: after 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 

 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização das TIC  
 

 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 20% 

 
Trabalho de aula 

 
20% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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4.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf. 

 
 Ausência de trabalhos de casa ou realização irregular dos trabalhos de casa; 
  Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
  Não compreende sons, entoações e ritmos da língua, não se exprime, ainda que com ajuda e de forma adequada, em diferentes 

contextos, não se expressa, com vocabulário muito limitado, em situações previamente preparadas, não utiliza, com ajuda, 
palavras conhecidas, não tem conhecimento de si próprio nem do outro, não conhece vocabulário simples nem, de forma 
implícita, algumas estruturas elementares do funcionamento da língua; 

  Testes com classificação inferior a 49%. 
 

Suf. 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Participação regular nas atividades da aula; 
  Revela interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
  Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
  Compreende sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos, 

expressa-se com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas, utiliza, com ajuda, palavras conhecidas, revela 
conhecimento de si próprio e do outro, conhece vocabulário simples e, de forma implícita, estruturas elementares do 
funcionamento da língua; 

  Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 
 

Bom 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Boa participação nas atividades da aula; 
  Revela bastante interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
  Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Compreende com facilidade sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes 

contextos, expressa-se bem com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas, utiliza frequentemente, com ajuda, 
palavras conhecidas, revela bom conhecimento de si próprio e do outro, conhece muito vocabulário simples e, de forma implícita, 
estruturas elementares do funcionamento da língua; 

  Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 
 

MBom 

 
 Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Excelente participação nas atividades da aula; 
  Revela interesse constante pela disciplina; 
  Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
  Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
  Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Compreende com muita facilidade sons, entoações e ritmos da língua, exprime-se fluentemente, com ajuda e de forma 

adequada, em diferentes contextos, expressa-se com muita facilidade com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas, utiliza frequentemente, com ajuda, palavras conhecidas, revela muito bom conhecimento de si próprio e do outro, 
conhece muito vocabulário simples e, de forma implícita, estruturas elementares do funcionamento da língua; 

  Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

Expressões Artísticas 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 

 DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE VOLUMES 
Modelagem e escultura 
Construções 
 DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES 
Desenho de expressão livre 
Atividades gráficas sugeridas 
Pintura e expressão livre 
Atividades de pintura sugerida 
 EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE EXPRESSÃO 
Recorte, colagem e dobragem 
Impressão 
Tecelagem e costura  
 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 
 JOGOS DE EXPLORAÇÃO 
Voz 
Corpo  
Instrumentos 
 EXPERIMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL 
Desenvolvimento auditivo 
Expressão e criação musical 

 
EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 

 JOGOS DE EXPLORAÇÃO 
Voz 
Corpo  
Espaço 
Objetos 
 JOGOS DRAMÁTICOS 
Linguagem não verbal  
Linguagem verbal  
Linguagem verbal e gestual  

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Desenvolvimento da Capacidade de expressão 

e comunicação 

  Apropriação das linguagens elementares das 

artes 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e 

comunicação 

 Desenvolvimento da criatividade 

 Compreensão das artes no contexto 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

 
 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf. 

Expressão Plástica 
 O aluno revela dificuldade em: 
 Conhecer e utilizar formas, cores, técnicas; 
 Conhecer e utilizar técnicas simples e/ou complexas, de pintura, recorte, 

colagem, dobragem; 
 Produzir e/ou criar trabalhos diversos, com perfeição e criatividade; 
 Manipular e explora, com muita destreza e criatividade, diferentes materiais; 
 Criar e reproduzir, com facilidade e criatividade, composições de 

agrupamento, ligação, sobreposição de diferentes materiais e objetos 
Expressão Musical 
 O aluno revela dificuldade em: 
 Compreender gestos, sons e ritmos. 
 Conhecer e reproduzir, com facilidade, várias rimas, lengalengas, canções,  
 Conhecer instrumentos musicais; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da voz; 
 Explorar progressivamente diversos sons 

Expressão dramática 
 O aluno revela dificuldade em: 
 Compreender instruções de jogos de comunicação verbal e 

não-verbal; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da 

voz; 
 Produzir  e/ou criar personagens, histórias ou jogos de 

imaginação. 

Suf. 

Expressão Plástica 
 O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Conhecer e utilizar formas, cores, técnicas; 
 Conhecer e utilizar técnicas simples e/ou complexas, de pintura, recorte, 

colagem, dobragem; 
 Produzir e/ou criar trabalhos diversos, com perfeição e criatividade; 
 Manipular e explora, com muita destreza e criatividade, diferentes materiais; 
 Criar e reproduzir, com facilidade e criatividade, composições de 

agrupamento, ligação, sobreposição de diferentes materiais e objetos 
Expressão Musical 
 O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Compreender gestos, sons e ritmos. 
 Conhecer e reproduzir, com facilidade, várias rimas, lengalengas, canções, 
 Conhecer instrumentos musicais; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da voz; 
 Explorar progressivamente diversos sons 

Expressão dramática 
 O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Compreender instruções de jogos de comunicação verbal e 

não-verbal; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da 

voz; 
 Produzir e/ou criar personagens, histórias ou jogos de 

imaginação¬. 

Bom 

Expressão Plástica 
 O aluno revela facilidade em: 
 Conhecer e utilizar formas, cores, técnicas; 
 Conhecer e utilizar técnicas simples e/ou complexas, de pintura, recorte, 

colagem, dobragem; 
 Produzir e/ou criar trabalhos diversos, com perfeição e criatividade; 
 Manipular e explora, com muita destreza e criatividade, diferentes materiais; 
 Criar e reproduzir, com facilidade e criatividade, composições de 

agrupamento, ligação, sobreposição de diferentes materiais e objetos 
Expressão Musical 
 O aluno revela capacidade de:  
 Compreender gestos, sons e ritmos. 
 Conhecer e reproduzir, com facilidade, várias rimas, lengalengas, canções,  
 Conhecer instrumentos musicais; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da voz; 
 Explorar progressivamente diversos sons  

 
Expressão dramática 
 O aluno revela capacidade de: 
 Compreender instruções de jogos de comunicação verbal e 

não-verbal; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da 

voz; 
 Produzir  e/ou criar personagens, histórias ou jogos de 

imaginação. 

MBom 

Expressão Plástica 
 O aluno muita facilidade em: 
 Conhecer e utilizar formas, cores, técnicas; 
 Conhecer e utilizar técnicas simples e/ou complexas, de pintura, recorte, 

colagem, dobragem; 
 Produzir e/ou criar trabalhos diversos, com perfeição e criatividade; 
 Manipular e explora, com muita destreza e criatividade, diferentes materiais; 
 Criar e reproduzir, com facilidade e criatividade, composições de 

agrupamento, ligação, sobreposição de diferentes materiais e objetos 
Expressão Musical 
 O aluno revela facilidade em: 
 Compreender gestos, sons e ritmos. 
 

 Conhecer e reproduzir, com facilidade, várias rimas, 
lengalengas, canções,  

 Conhecer instrumentos musicais; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da 

voz; 
 Explorar progressivamente diversos sons 
Expressão dramática 
 O aluno revela facilidade em: 
 Compreender instruções de jogos de comunicação verbal e 

não-verbal; 
 Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da 

voz; 
 Produzir  e/ou criar personagens, histórias ou jogos de 

imaginação. 
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1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

Expressões Físico-Motoras 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
Perícia e manipulação 
Deslocamentos e equilíbrios 
Jogos 
Atividades rítmicas expressivas (dança) 
Percursos na Natureza 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 
 Compreensão de noções essenciais. 
  Realização de ações motoras básicas. 
  Participação em exercícios e jogos. 
 Cooperação com colegas, procurando cumprir 

as regras 
 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

 
 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho  

Insuf 
O aluno revela dificuldade em: 
 Conhecer e compreende regras elementares de jogo e de outras 

atividades desportivas. 

 Executar jogos, exercícios diversos e percursos (no recreio).  
 Dominar  técnicas de movimento e de utilização de aparelhos 

Suf 
O aluno revela alguma dificuldade em: 
 Conhecer  e compreende regras elementares de jogo e de outras 

atividades desportivas  

 Executar jogos, exercícios diversos e percursos (no recreio).  
 Dominar  técnicas de movimento e de utilização de aparelhos 

Bom 
O aluno revela facilidade em: 
 Conhecer  e compreende regras elementares de jogo e de outras 

atividades desportivas 

 Executar jogos, exercícios diversos e percursos (no recreio).  
 Dominar  técnicas de movimento e de utilização de aparelhos  

MBom 
O aluno revela muita facilidade em: 
 Conhecer  e compreende regras elementares de jogo e de outras 

atividades desportivas.). 

 Executar jogos, exercícios diversos e percursos (no recreio).  
 Dominar  técnicas de movimento e de utilização de 

aparelhos, 
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1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

Apoio ao Estudo 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
Estabelecer uma boa metodologia de estudo e trabalho. 
Capacidade de concentração. 
Apresentar autonomia, iniciativa, responsabilidade e capacidade de 
organização e de síntese. 
 

 
Participar com atitude ativa, empreendedora e interessada. 
Planear, organizar e rever o trabalho com responsabilidade 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Empenho e persistência na realização das 

tarefas. 

 Consolidar as aprendizagens efetuadas nas 

áreas curriculares de Português e Matemática  

 Desenvolver métodos e hábitos de estudo 

autónomo e responsável. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

 
 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf 
 Não consegue estabelecer uma metodologia de estudo; 
 Não participa, demonstrando desinteresse pelo estudo e pelas atividades escolares; 
 Raramente toma a iniciativa, raramente realiza as tarefas não superando as dificuldades/obstáculos. 

Suf  Revela algumas dificuldades no domínio das técnicas de estudo e capacidade de concentração e de síntese; 
 Participa com algum interesse; 
 Toma algumas vezes a iniciativa, realiza as tarefas superando quase sempre as dificuldades/obstáculos. 

Bom   Revela domínio das técnicas de estudo, capacidade de concentração e de síntese; 
 Participa com muito interesse; 
 Toma iniciativa, realiza as tarefas superando dificuldades/obstáculos. 

MBom  Estabelece uma boa metodologia de estudo, capacidade de concentração e de síntese; 
 Participa com uma atitude ativa e muito empreendedora; 
 Toma iniciativa, realiza as tarefas superando sempre dificuldades/obstáculos. 
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1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

Educação para a Cidadania 

[Oferta Complementar] 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
Formar e desenvolver cidadãos responsáveis, conscientes e ativos na 
comunidade e na sociedade. 
Pesquisar, selecionar e organizar informação. 
Pensar criticamente e criativamente. 
Comunicar e argumentar. 
Envolver-se nos projetos definidos. 
 

 
Desenvolver a capacidade de empenho nas atividades propostas. 
Ser empreendedor e apresentar capacidade de reflexão; 
Apresentar autocontrole e autoestima; 
Ser disciplinado e respeitador (dos outros, dos espaços e materiais) 

 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 40% 

 

 Valorização da escola 

 Empenho e persistência na realização das tarefas. 

 Promoção de relações interpessoais saudáveis. 

 .Interiorização de valores. 

 Conhecimento do Código de Conduta. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

 
 

Trabalhos realizados 20% 

Trabalho de aula 20% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

60% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 40% 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

Insuf 
 O aluno é pouco interessado e não gosta de participar nas atividades com os colegas e/ou adultos. 
 Revela alguma indisciplina e falta de respeito pelos outros 

Suf   O aluno revela interesse e participa, quando solicitado, nas atividades com os colegas e/ou adultos. 
 Revela alguma disciplina e respeito pelos outros 

Bom   O aluno revela muito interesse e participa, por iniciativa própria, nas atividades com os colegas e/ou adultos. 
 É disciplinado, respeitador, assertivo e colaborante com os seus pares  

MBom  O aluno revela muito interesse e participa, ativamente, nas atividades com os colegas e/ou adultos. 
 É muito disciplinado, respeitador, assertivo e colaborante com os seus pares 
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2.º CEB 

 

5.º ano 

 

Português 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
ORALIDADE O5     
1. Interpretar textos orais breves.   
2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação.   
3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência.   
4.  Apresentar argumentos.   
 
LEITURA E ESCRITA LE5    
5.  Ler em voz alta palavras e textos.   
6.  Ler textos diversos.      
7.  Compreender o sentido dos textos.   
8.  Fazer inferências a partir da informação contida no texto.   
9.  Organizar a informação contida no texto.   
10.  Avaliar criticamente textos.   
11.  Desenvolver o conhecimento da ortografia.   
12.  Planificar a escrita de textos.   
13.  Redigir corretamente.   
14.  Escrever textos narrativos.   
15.  Escrever textos expositivos/informativos.   
16.  Escrever textos descritivos 

 
17.  Escrever textos de opinião.      
18.  Escrever textos diversos.       
19.  Rever textos escritos.  
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL5     
20. Ler e interpretar textos literários. 
21.Tomar consciência do modo como os temas,  
as experiências e os valores são representados  
nos textos literários.  
22. Ler e escrever para fruição estética.  
 
GRAMÁTICA G5     
23.Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.   
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras.   
25. Analisar e estruturar unidades sintáticas.   
26. Reconhecer propriedades das palavras e  
formas de organização do léxico.   

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

Leitura / Educação Literária 
▪ Compreensão e produção oral  
▪ Compreensão e expressão escrita  
▪ Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-
mentos 
▪ Pesquisa e tratamento da informação 
▪ Realização dos trabalhos de casa 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  

Ficha de avaliação 
 diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

▪ Ausência de trabalhos de casa; 
▪ Ausência de trabalhos de material da disciplina; 
▪ Recusa da realização das tarefas da aula; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Não consegue exprimir-se oralmente; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
▪ Desconhece grande parte do vocabulário; 
▪ Fichas de avaliação com classificação inferior a 20%. 
 

2 

▪ Realização irregular dos trabalhos de casa; 
▪ Falhas de material da disciplina; 
▪ Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
▪ Desconhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 
 

3 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Participação regular nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
▪ Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 
 

4 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Boa participação nas atividades da aula; 
▪ Revela bastante interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com facilidade; 
▪ Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece grande parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 
 

5 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Excelente participação nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse constante pela disciplina; 
▪ Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
▪ Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 
situações; 
▪ Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece muito vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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5.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Conteúdos temáticos 
 

English-speaking countries / Skies of London and Skies  
of New York (video) / Check your English / In the classroom 
– Name, surname 
– Introducing and greeting 
– Fun: Spelling Bee 
– Cardinal numbers 
– Ordinal numbers 
– Days of the week 
– Months and seasons 
– Countries and nationalities 
– Family members  
– Jobs  
– Physical appearance  
– Parts of the body 
– Hair and face 
– Personality adjectives 
– Clothes, footwear and accessories 
– Colours 
– Rooms in the house 
– Furniture in the house 
– Activities at home 
– Food and drink 
– Meals and dishes – Daily routine  
– Telling the time 
– Free time activities 
Halloween Fun / Christmas Fun 
Valentine‘s Day fun 
 

Conteúdos gramaticais 
 
– Personal pronouns (subject form) 
– Possessive determiners  
– Prepositions of time   
– Verb to be: Present Simple (Affirmative, Negative and 
Interrogative) 
– Verb to have got – Present Simple (Affirmative, Negative and 
Interrogative)  
– Plurals  
– Adjectives 
– Possessive case 
– Possessive pronouns  
– There to be 
– Indefinite articles (a; an) 
– Definite article (the) 
– Prepositions of place and movement 
– Present Continuous (Affirmative, Negative and Interrogative) 
– Verb to like – Present Simple (Affirmative / Negative / 
Interrogative) 
– Some / Any 
– Present Simple 
– Question words  
– Adverbs of frequency 
– Connectors  
– Like/hate + -ing form 
– The imperative 
– Personal pronouns (object) 
 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção Oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 
 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 25% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 
 Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
 Recusa da realização das tarefas da aula; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Não consegue exprimir-se oralmente; 
 Produz enunciados escritos muito incorretos; 
 Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
 Desconhece grande parte do vocabulário; 
 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

  Realização irregular dos trabalhos de casa; 
  Falhas de material da disciplina; 
  Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
  Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
  Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
  Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
  Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
  Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
  Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
  Desconhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Participação regular nas atividades da aula; 
  Revela interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
  Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
  Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
  Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
  Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
  Conhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Boa participação nas atividades da aula; 
  Revela bastante interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
  Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece grande parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Excelente participação nas atividades da aula; 
  Revela interesse constante pela disciplina; 
  Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
  Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
  Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece muito vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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5.º ano 

 

História e Geografia de Portugal 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em História 
- Conhecer e compreender o relevo da Península Ibérica 
- Compreender os elementos de clima 
- Compreender os fatores que interferem no clima da península Ibérica 
- Compreender a distribuição regional dos principais elementos do clima 
- Compreender a diversidade climática da península Ibérica 
- Conhecer e compreender os principais rios da Península Ibérica 
- Conhecer e compreender a vegetação natural da península Ibérica 
- Conhecer e compreender a diversidade natural dos arquipélagos dos Açores 
e da Madeira 
- Conhecer e compreender as primeiras comunidades humanas da Península 
Ibérica 
- Conhecer e compreender as características das primeiras comunidades 
agropastoris da Península Ibérica 
- Conhecer os primeiros povos mediterrânicos que contactaram com as 
populações da Península Ibérica 
- Conhecer e compreender o processo de conquista romana na Península 
Ibérica 
- Conhecer e compreender as mudanças operadas na Península Ibérica 
durante a romanização 
- Conhecer e compreender o processo de cristianização dos povos 
peninsulares 
- Conhecer o contributo dos Visigodos para uma nova unidade peninsular após 
o fim do Império Romano do Ocidente 
- Conhecer a religião islâmica 
- Conhecer o processo de ocupação e as relações entre Muçulmanos e 
Cristãos na Península Ibérica 
- Conhecer e compreender a herança muçulmana na Península Ibérica 

- Conhecer e compreender o longo processo de Reconquista Cristã 
- Conhecer e compreender a formação do Condado Portucalense 
- Conhecer e compreender a passagem do condado Portucalense ao reino 
de Portugal 
- Compreender as relações entre as principais atividades económicas dos 
séculos XIII e XIV e os recursos naturais disponíveis 
- Conhecer e compreender aspetos da sociedade e da cultura medieval 
portuguesa dos séculos XII e XIV 
- Compreender o século XIV europeu 
- Conhecer as causas e consequências do problema sucessório português 
de 1383-1385 
- Conhecer e compreender a consolidação da independência Portuguesa- 
Conhecer e compreender os desafios, as motivações e as condições para o 
pioneirismo português na Expansão 
- Conhecer os rumos da Expansão quatrocentista 
- Conhecer e compreender as grandes viagens transatlânticas dos povos 
peninsulares 
- Conhecer e compreender as características do Império Português do 
século XVI 
- Conhecer e compreender os efeitos da Expansão marítima 
- Conhecer e compreender a influência da expansão marítima na ciência, na 
Literatura e arte portuguesas 
- Conhecer e compreender o conjunto de fatores que levaram à perda da 
Independência portuguesa em 1580 
- Conhecer e compreender o domínio filipino em Portugal (1580-1640) 
- Conhecer a restauração da independência, em 1640, e os efeitos da guerra 
da Restauração 
 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos escritos, iconográficos e cartográficos; 
 Não consegue observar, recolher e registar tipos de informação, bem como, elaborar conclusões simples. 
 Não é capaz de localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Não é capaz de utilizar unidades/convenções de datação para relacionar personalidades e acontecimentos. 
 Não é capaz de localizar e ordenar acontecimentos no espaço; 
 É incapaz de utilizar o mapa e os seus elementos, ou qualquer outra representação da superfície terrestre. 
 Não reconhece a importância do território na construção da identidade pessoal e comunitária; 
 Não usa/aplica terminologia e conceitos essenciais para a compreensão histórica. 

2 

 Revela dificuldades em pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 
 Revela dificuldades em observar, recolher e registar tipos de informação, bem como, elaborar conclusões simples. 
 Revela dificuldades em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Revela dificuldades na utilização de unidades/convenções de datação para relacionar personalidades, acontecimentos, processos e 

interações significativas 
 Revela dificuldade em descrever a localização relativa do lugar e da região onde vive e do país, utilizando os rumos da rosa-dos-ventos e 

outros elementos geográficos de referência; 
 Revela dificuldade em descrever, comparar e explicar características naturais e humanas de lugares e regiões em Portugal e na Península 

Ibérica, mobilizando terminologia geográfica. 
 Revela dificuldades na compreensão/ interpretação dos conceitos essenciais para a compreensão histórica, construídos ao longo da 

aprendizagem das temáticas em estudo. 

3 

 Revela alguma facilidade em pesquisar, selecionar e interpretar documentos iconográficos e cartográficos; 
 Revela alguma facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus conhecimentos próprios 
 Revela alguma facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Revela alguma facilidade em utilizar marcos cronológicos significativos para Portugal e para a Humanidade na construção de tabelas/frisos 

cronológicos. 
 Revela alguma dificuldade em localizar e ordenar acontecimentos no espaço; 
 Revela alguma dificuldade na construção de uma visão diacrónica de espaço em relação com a ação humana ao longo dos tempos. 
 Revela alguma facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 
 Revela alguma facilidade na construção de um relato sobre períodos e momentos significativos da História de Portugal, integrando diversas 

dimensões históricas, geográfica e protagonistas (coletivos ou individuais); 
 Revela alguma facilidade em explicar a singularidade de lugares e regiões, através da análise das suas características naturais e humanas 

4 

 Revela facilidade em pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 
 Revela facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus conhecimentos próprios, constrói 

conhecimento acerca do passado. 
 Revela facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Revela facilidade em utilizar marcos cronológicos significativos para Portugal e para a Humanidade na construção de tabelas/frisos 

cronológicos. 
 Revela facilidade em utilizar diferentes formas de representação espacial como fonte para a compreensão da ação humana em diferentes 

espaços e tempos 
 Revela facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 
 Reconhece com facilidade a diversidade de identidades pessoais, sociais, politicas, económicas e culturais, explicitando razões, atitudes e 

consequências de situações colocando hipóteses sobre compreensão do passado; 
 Revela facilidade ao comparar a distribuição de diferentes fenómenos geográficos, formulando questões relevantes sustentadoras de 

explicação dessas diferenças. 

5 

 Revela muita facilidade na pesquisa, seleção e interpretação de documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 
 Revela muita facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus conhecimentos próprios, 

constrói conhecimento acerca do passado 
 Revela muita facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Reconhece com muita facilidade conceções de mudança e continuidade (passado/presente) em História, explicitando noções de diferentes 

ritmos de evolução (sincronia e diacronia) e admitindo diferentes perspetivas de mudança (progresso, declínio). 
 Relaciona com muita facilidade os grandes contrastes na organização do território nacional com a influência de fatores naturais e humanos; 
 Revela muita facilidade em utilizar diferentes formas de representação espacial como fonte para a compreensão da ação humana em 

diferentes espaços e tempos 
 Revela muita facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 
 Revela muita facilidade em recolher informação sobre diferentes lugares e fenómenos geográficos, políticos e económicos; 
 Analisa com muita facilidade os problemas ambientais e sociais no território nacional, desenvolvendo o seu pensamento critico; 
 Mobiliza com muita facilidade os conhecimentos e procedimentos inerentes à organização de dossiers e portefólios sobre problemas 

ambientais e sociais, em Portugal, formulando questões e explicações fundamentadas. 
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5.º ano 

 

Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Números e Operações  
Números racionais não negativos 
Números naturais  
Geometria e Medida 
Propriedades geométricas 

 Ângulos, paralelismo e perpendicularidade  

 Triângulos e quadriláteros  

 Problemas 

Medida 
 Área  

 Amplitude de ângulos  

Álgebra  
Expressões algébricas e propriedades das operações 
Organização e Tratamento de Dados 
Gráficos cartesianos 
Representação e tratamento de dados 

 

 

 

 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 A avaliação dos alunos incide sobre o programa e as metas 
curriculares: 

 Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos de 

conteúdos programáticos organizados nos domínios:  

o Números e Operações (NO) 

o Geometria e Medida (GM)  

o Álgebra (ALG) 

o Organização e Tratamentos de Dados (OTD) 

 

 Utilização das capacidades transversais, na construção, 

consolidação e mobilização dos conhecimentos matemáticos:  

 Resolução de Problemas: compreensão do problema; 

conceção, aplicação e justificação de estratégias. 

 Raciocínio matemático: justificação; argumentação, 

formulação e teste de conjeturas. 

 Comunicação matemática: interpretação; 

representação; expressão; discussão. 

 

Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

  

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos 
realizados 

10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Não demonstra empenhamento nem interesse na aprendizagem;  
 Perturba as aulas;  
 Não realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  
 Pouco pontual/assíduo;  
 Não participa nem revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina 

2 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Demonstra pouco empenhamento e interesse na aprendizagem; 
 Distrai-se frequentemente nas aulas;  
 Raramente realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  
 Pouco pontual/assíduo  
 Participa pouco e revela pouco interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

3 

 Revela algumas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações. 

 Demonstra algum empenhamento e interesse na aprendizagem; 
 Acompanha o diálogo nas aulas;  
 Realiza quase sempre as tarefas propostas na aula e para casa; 
 E´ pontual/assíduo; 
 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

4 

 Revela facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas situações,  
 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  
 Acompanha e intervém nas aulas;  
 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa;  
 É pontual/assíduo  
 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

5 

 Revela muita facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações;  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  
 Acompanha e dinamiza as aulas;  
 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa e faz trabalhos de pesquisa com qualidade;  
 É pontual/assíduo;  
 Participa sempre e revela muito interesse em atividades relacionadas com a disciplina. 
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5.º ano 

 

Ciências Naturais 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
INTRODUÇÃO 
Onde existe vida? 
Primeira abordagem ao conceito de Biosfera. 
 

DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO 
Diversidade nos animais 
Variedade de formas e revestimento do corpo. 
Como se deslocam; De que se alimentam; Como se reproduzem. 
Variação dos fatores do meio – sua influência no comportamento dos animais. 
Diversidade nas plantas 
Morfologia das plantas com flor. 
Alguns aspetos da morfologia das plantas sem flor; As plantas e o meio – diversidade de aspetos. 
 

UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS 
A célula – unidade na constituição dos seres vivos; Classificação dos seres vivos. 
 

A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS TERRESTRES SUPORTE DE VIDA 
A importância da água para os seres vivos 
A água, importante componente dos seres vivos.; A água como solvente; A qualidade da água. 
Distribuição da água na Natureza. 
A água e atividades humanas. 
Importância do ar para os seres vivos 
Constituintes do ar – suas propriedades; Importância dos gases atmosféricos; Fatores que alteram a qualidade do ar. 
As rochas, o solo e os seres vivos 
Rochas frequentes na região – comparação com outras rochas relativamente a algumas propriedades. 
Rochas, minerais e atividades humanas. 
Alteração das rochas pelos agentes atmosféricos e biológicos – génese dos solos; Alguns tipos de solos e suas propriedades. 
Conservação dos solos – novas tecnologias e suas consequências. 

 

 

 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Não demonstra empenhamento nem interesse na aprendizagem;  
 Perturba as aulas;  
 Não realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  
 Pouco pontual/assíduo;  
 Não participa nem revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina 

2 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Demonstra pouco empenhamento e interesse na aprendizagem; 
 Distrai-se frequentemente nas aulas;  
 Raramente realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  
 Pouco pontual/assíduo  
 Participa pouco e revela pouco interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

3 

 Revela algumas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações. 

 Demonstra algum empenhamento e interesse na aprendizagem; 
 Acompanha o diálogo nas aulas;  
 Realiza quase sempre as tarefas propostas na aula e para casa; 
 E´ pontual/assíduo; 
 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

4 

 Revela facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas situações,  
 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  
 Acompanha e intervém nas aulas;  
 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa;  
 É pontual/assíduo  
 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

5 

 Revela muita facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações;  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  
 Acompanha e dinamiza as aulas;  
 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa e faz trabalhos de pesquisa com qualidade;  
 É pontual/assíduo;  
 Participa sempre e revela muito interesse em atividades relacionadas com a disciplina. 
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5.º ano 

 

Educação Visual 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Ser capaz de realizar projetos com rigor; 
 Conhecer as unidades básicas de medida; 
 Usar com eficácia os instrumentos de precisão; 
 Valorizar a importância da imagem na transmissão de valores e sentimentos; 
 Estimular a criatividade; 
 Explorar diversas técnicas de expressão plástica; 
 Realizar os traços geométricos com rigor; 
 Ser capaz de distinguir estrutura de textura; 
 Identificar os tipos de património cultural; 
 Distinguir a importância do património artístico, cultural e natural de cada região para a afirmação da identidade de cada uma; 
 Valorizar a divulgação do património de cada região; 
 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica; 
 Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia; 
 Articular com rigor as unidades de medida é de instrumentos de medição em funções das grandezas que se pretendem determinar. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos de trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1  O aluno não revela interesse em investigar, falta de assiduidade e não respeita as regras de sala de aula 

2  O aluno revela pouco interesse na recolha de informação e falta de assiduidade 

3  O aluno investiga, aplica técnicas e utiliza os materiais e é assíduo 

4  O aluno investiga, aplica técnicas e materiais, revela alguma criatividade e é assíduo  

5  O aluno investiga, revela interesse, aplica técnicas e utiliza materiais, revela criatividade e é assíduo  
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5.º ano 

 

 

Educação Tecnológica 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Ser capaz de realizar projetos com rigor; 
 Conhecer as unidades básicas de medida; 
 Usar com eficácia os instrumentos de precisão; 
 Valorizar a importância da imagem na transmissão de valores e sentimentos; 
 Estimular a criatividade; 
 Explorar diversas técnicas de expressão plástica; 
 Realizar os traços geométricos com rigor; 
 Ser capaz de distinguir estrutura de textura; 
 Identificar os tipos de património cultural; 
 Distinguir a importância do património artístico, cultural e natural de cada região para a afirmação da identidade de cada uma; 
 Valorizar a divulgação do património de cada região; 
 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica; 
 Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia; 
Articular com rigor as unidades de medida é de instrumentos de medição em funções das grandezas que se pretendem determinar. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos de trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

 
Trabalho de aula 

 
35% 

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 
 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1  O aluno não revela interesse em investigar, falta de assiduidade e não respeita as regras de sala de aula 

2  O aluno revela pouco interesse na recolha de informação e falta de assiduidade 

3  O aluno investiga, aplica técnicas e utiliza os materiais e é assíduo 

4  O aluno investiga, aplica técnicas e materiais, revela alguma criatividade e é assíduo  

5  O aluno investiga, revela interesse, aplica técnicas e utiliza materiais, revela criatividade e é assíduo  
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5.º ano 

 

 

Educação Musical 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade musical, realizada de forma regular, como desenvolvimento da coordenação motora; 
 - Melhorar a aptidão musical, elevando as capacidades musicais de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem dos diferentes conceitos e atividades musicais, promovendo o desenvolvimento integral do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades musicais. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

 Aprendizagens 70% 

 
Competências específicas da disciplina/conteúdos  
 Reprodução musical: vocal, corporal e 

instrumental; 
 Aquisição e compreensão dos conceitos e 

conteúdos musicais;  
 Realiza as tarefas propostas cumprindo as 

exigências regulamentares; 
 Conhece as Unidades Didáticas abordadas 

(conceitos e conteúdos musicais básicos). 

Instrumentos de avalia-
ção diagnóstica 

 

Testes 20% 

Questões de aula 10% 

Trabalho de aula 40% 

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 
 Apresenta assiduidade e pontualidade irregulares 
 Apresenta comportamento perturbador. 
 Não participa nem revela qualquer interesse nas atividades da aula. 
 Não realiza os trabalhos de casa ou outros propostos 
 Não organiza os materiais de trabalho. 
 Não revela respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 
 Não revela conhecimento no âmbito da compreensão dos conceitos e conteúdos musicais básicos. 
 Não demonstra qualquer empenho na reprodução musical a nível corporal, vocal e instrumental. 
 Faz, obtém resultados fracos. 
 Não revela qualquer domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 
 Não atinge as competências essenciais. 
 

2 
 

 
 Apresenta assiduidade e pontualidade irregulares. 
 Evidencia comportamentos pouco positivos e, por vezes, desadequados. 
 Raramente participa e revela interesse reduzido pelas atividades da aula. 
 Realiza poucos trabalhos de casa ou outros propostos. 
 Organiza e apresenta deficientemente os materiais de trabalho. 
 Revela pouco respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 
 Revela dificuldades na aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos musicais, não pedindo esclarecimento. 
 Demonstra pouco empenho e interesse na reprodução musical a nível vocal, corporal e instrumental 
 Não atinge resultados satisfatórios nos momentos de avaliação. 
 Demonstra reduzido domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 
 Ainda não adquiriu as competências essenciais. 
 

3 

 
 Regista assiduidade e pontualidade regulares. 
 Evidencia comportamento positivo, procurando corrigir as atitudes menos adequadas. 
 Participa, quando solicitado, revelando algum interesse pelas atividades da aula. 
 Realiza regularmente os trabalhos propostos. 
 Organiza satisfatoriamente oa materiais necessários. 
 Respeita os intervenientes (professores e colegas). 
 Revela algumas dificuldades na aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos musicais, evidenciando vontade em superá-las. 
 Demonstra algum empenho e interesse na reprodução musical a nível corporal, vocal e instrumental. 
 Atinge resultados satisfatórios nos momentos da avaliação. 
 Demonstra domínio satisfatório das técnicas de execução/interpretação musical. 
 Adquiriu as competências essenciais propostas. 
 

  4 

 
 Regista boa assiduidade e pontualidade. 
 Interioriza as regras da sala, demonstrando comportamentos adequados. 
 Revela interesse pela disciplina e é participativo. 
 Realiza os trabalhos de casa ou outros que lhe são propostos. 
 Possui o material organizado e bem apresentado. 
 Revela bastante respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 
 Revela facilidade ao nível da aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos, aplicando-os a novas situações. 
 Demonstra interesse e empenho na reprodução musical: vocal, corporal e instrumental. 
 Atinge resultados bastante satisfatórios nos momentos de avaliação. 
 Demonstra bom domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 
 Adquire com facilidade as competências essenciais. 
 

5 

 
 Regista boa assiduidade e pontualidade. 
 Interioriza as regras da sala, evidenciando uma boa relação com o professor e colegas 
 Revela bastante interesse pela disciplina e é bastante participativo. 
 Realiza sempre os trabalhos de casa ou outros que lhe são propostos. 
 Organiza e apresenta de forma excelente o material da disciplina. 
 Respeita de forma excelente os intervenientes (professores e colegas). 
 Revela muita facilidade ao nível da aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos, aplicando-os a novas situações. 
 Demonstra bastante interesse e empenho na reprodução musical: vocal, corporal e instrumental. 
 Atinge resultados excelentes nos momentos de avaliação. 
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5.º ano 

 

Educação Física 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade física, realizada de forma regular, organizada e sistemática, como forma de saúde; 
 - Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento 
multilateral e harmonioso do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades física. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

Competências específicas da disciplina/modalidade:  
 Realiza as ações motoras de acordo com o 

padrão motor. 
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações 

à situação concreta.  
 Realiza as tarefas cumprindo as exigências 

regulamentares. 
 Realiza a função de árbitro 

 
Conhecimentos específicos da disciplina: Conhece 
os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 
(regulamentos/regras, linguagem especifica, 
componentes críticas, adaptações do organismo ao 
esforço, etc.). 

Instrumentos de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 10% 

Trabalho de aula 60% 

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 
 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não realiza os critérios do padrão motor, não executando o gesto global. 
 Não cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Não aplica as ações motoras à situação concreta. 
 Não conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 
 Nunca ou raramente realiza as aulas. Nunca ou raramente justifica. Revela total desinteresse. Nunca chega a horas. 
 Não revela respeito pelos intervenientes (professores, funcionários, colegas, adversários…). 
 Estraga o material e/ou põe em perigo a segurança na aula com comportamentos desadequados. Apresenta-se desleixadamente. Não cumpre os 

cuidados higiénicos. 
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5.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

2 

 Não realiza vários critérios do padrão motor, alterando o gesto global. 
 Raramente cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Raramente aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta 
 Conhece deficientemente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.) 
 Não realiza várias aulas. Raramente justifica. Revela pouco interesse e/ou nem sempre participa adequadamente. Chega frequentemente 

atrasado. 
 Tem dificuldade em ouvir e aceitar a opinião dos outros, em aceitar a derrota, em respeitar o adversário e em apoiar os colegas. 
 Por vezes, não utiliza corretamente o material e não cumpre regras de segurança na aula. O equipamento não é adequado e/ou não é limpo. 

Muitas vezes não cumpre os cuidados higiénicos. 

3 

 Realiza o gesto global com algumas alterações dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre algumas exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica algumas vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se e colabora com o grupo. 
 Conhece razoavelmente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 
  Conhece processos de elevação e manutenção da condição física mas não os aplica de uma forma autónoma.  
  Conhece e interpreta alguns fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
  Conhece as regras de higiene e algumas de segurança.  
  Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui alguns conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 
  Interpreta de forma rudimentar os acontecimentos na esfera da cultura física.  
  Identifica e interpreta com alguma dificuldade os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e 

das possibilidades de prática das modalidades 
 Aceita a vitória e a derrota, a opinião dos outros e o apoio dos colegas. 
 Utiliza corretamente o material e as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e cumpre os cuidados higiénicos. 
  Por vezes interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Por vezes promove a entreajuda.  
  Coopera, mas nem sempre é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
  Apresenta algumas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

4 

 Realiza o gesto global cumprindo a maioria dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre a maioria das exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica a maioria das vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se, colabora e estimula a participação 

no grupo. 
 Conhece bem os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 
  Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
  Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
  Conhece as regras de higiene e de segurança.  
  Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos sobre técnica, organização, regras…  
  Interpreta os acontecimentos na esfera da cultura física.  
  Identifica e interpreta os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de 

prática das modalidades 
 Apresenta justificação médica ou do encarregado de educação, ou um máximo de 1 faltas (por período) sem justificação, realizando as restantes 

aulas. Participa autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. 
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia e aceita o apoio dos colegas. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança. Utiliza equipamento adequado e apresenta-

se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. 
  Faz esforços de autoaperfeiçoamento.  
  Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
  Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Promove a entreajuda.  
  Coopera e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
  Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

5 

 Realiza o gesto global cumprindo todos os critérios do padrão motor. 
 Cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas e rentabiliza-as integrando múltiplos aspetos do jogo.  
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta, integrando múltiplos aspetos do jogo. Integra-se, colabora e 

estimula a participação no grupo. 
 Conhece e justifica os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 
  Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
  Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
  Conhece as regras de higiene e de segurança.  
  Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos corretos sobre técnica, organização, regras… 
  Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física.  
  Identifica e interpreta corretamente os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das 

possibilidades de prática das modalidades 
 Realiza as aulas, apresentando justificação médica ou do encarregado de educação nas exceções. Participa autónoma, adequada e 

empenhadamente. É pontual. Põe dúvidas e expressa opiniões.  
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia, aceita o apoio e incentiva os colegas. Presta ajuda a colegas com dificuldades. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e 

apresenta-se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. Avalia de forma crítica o seu trabalho e o dos outros. 
  Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
  Interessa-se e apoia sempre os esforços dos companheiros. Promove sempre a entreajuda.  
  Coopera sempre e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
  Apresenta diversas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 
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5.º ano 

 

 

Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Competências Essenciais de EMRC 
O aluno, no final da Educação Básica, deve ser capaz de: 
Reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos seus 
actos; 
Saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento; 
Assumir a sexualidade integrando-a na construção do seu projecto de realização humana; 
Fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais; 
Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar; 
Valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e solidária; 
Conhecer o mundo e apreciá-lo; 
Saber julgar criteriosamente a realidade; 
Reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; 
Compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 
Reconhecer a originalidade do Cristianismo e valorizar o contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e da sociedade; 
Entender de forma consciente a proposta da Mensagem Cristã. 
 

 
 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 20% 

 
 Assembleia de Turma 
 Trabalho desenvolvido na sala de aula: 
 Trabalho de grupo, trabalho individual, debates, 

jogos, participação oral correta 
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportament
o e valores 

80% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

20% 

▪ Participação 20% 

▪ Comportamento 40% 
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5.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Não consegue construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Não identifica o fundamento religioso da moral cristã  
 Não consegue mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Não se relaciona com os outros de forma cooperante e solidária  
 Não identifica o núcleo central do Catolicismo  
 Não sabe usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos 
 Não interpreta nem aprecia produções estéticas cristãs 

2 

 Revela dificuldades em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela dificuldades em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela dificuldades em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela dificuldades em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela dificuldades em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela dificuldades em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela dificuldades em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela dificuldades em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  

3 

 Revela alguma facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela alguma facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela alguma facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela alguma facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela alguma facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela alguma facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela alguma facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela alguma facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

4 

 Revela facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

5 

 Revela muita facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela muita facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela muita facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela muita facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela muita facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela muita facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela muita facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela muita facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  
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5.º ano 

 

Educação para a Cidadania 

[Oferta Complementar] 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aquisição e aplicação de conceitos e conhecimen-

tos 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 

Componente do currículo de natureza 

instrumental: 

 Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 Utilização das TIC  

 

Trabalhos realizados 40% 

 
Trabalho de aula 

 
40% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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5.º ano 

 

Apoio ao Estudo 

 

Apoio ao Estudo_Geral 

 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Conhecimentos 
e capacidades 

 

 Motivação e persistência: 

Capacidade de motivação para o estudo de forma autónoma e espontânea 

 

 Método de estudo e de trabalho: 

Capacidade de se organizar ao nível do tempo, do espaço e dos materiais 

para o estudo 

 

 Recolha, seleção e tratamento da informação 

 Organização 

 Comunicação 

Capacidade de pesquisar, organizar e produzir informação em função das 

necessidades, problemas a resolver e dos contextos e situações 

 

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento 
e valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 
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5.º ano 

 

 

Apoio ao Estudo_Português 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Aprendizagens 

 

 Leitura de obras integrais 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aplicação e consolidação de conteúdos gramaticais 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 
Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Utilização das TIC  

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento e 
valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 

 

 

 

 

 

Apoio ao Estudo_Matemática 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Aprendizagens 

 
 Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 

 
Componentes do currículo de natureza instrumental 

 
 Compreensão da língua portuguesa; 
 Utilização das TIC  
 

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento e 
valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 
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6.º ano 

 

Português 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
ORALIDADE O6 
 
1. Interpretar textos orais breves. 
2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
4. Compreender e apresentar argumentos. 
 
LEITURA E ESCRITA LE6 
 
5. Ler em voz alta palavras e textos. 
6. Ler textos diversos. 
7. Compreender o sentido dos textos. 
8. Fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no 
texto. 
9. Organizar a informação contida no texto. 
10. Avaliar criticamente textos. 
11. Planificar a escrita de textos. 
12. Redigir corretamente. 
13. Escrever textos narrativos. 
14. Escrever textos expositivos/informativos. 
. 
 

 
15. Escrever textos de opinião. 
16. Escrever textos diversos. 
17. Rever textos escritos  
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL6 
 
18. Ler e interpretar textos literários.  
19. Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nos textos literários.  
20. Ler e escrever para fruição estética.  
 
GRAMÁTICA G6 
 
21. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia. 
22. Conhecer classes de palavras. 
23. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

▪ Leitura / Educação Literária 
▪ Compreensão e produção oral  
▪ Compreensão e expressão escrita  
▪ Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-
mentos 
▪ Pesquisa e tratamento da informação 
▪ Realização dos trabalhos de casa 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  

Ficha de avaliação dia-
gnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

▪ Ausência de trabalhos de casa; 
▪ Ausência de trabalhos de material da disciplina; 
▪ Recusa da realização das tarefas da aula; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Não consegue exprimir-se oralmente; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
▪ Desconhece grande parte do vocabulário; 
▪ Fichas de avaliação com classificação inferior a 20%. 

2 

▪ Realização irregular dos trabalhos de casa; 
▪ Falhas de material da disciplina; 
▪ Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
▪ Desconhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Participação regular nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
▪ Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Boa participação nas atividades da aula; 
▪ Revela bastante interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com facilidade; 
▪ Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece grande parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Excelente participação nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse constante pela disciplina; 
▪ Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
▪ Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 
situações; 
▪ Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece muito vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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6.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 
Welcome Back! 

 Entry Test 

 Culture Spot 
All about me 

 Hello!  

 One world 

 My profile 
Family Fun 

 On the farm 

 My pet 

 Fun time 
Daily Routines 

 My day 

 What‘s your favourite food? 

 Weekend activities 
At school 

 What‘s your favourite subject? 

 What‘s your school like? 

 Are you ready 

 About my class 
School is great 

 What do you do after school? 

 What‘s your favourite sport? 

 Who was there? 

 A school trip 
Around town 

 Visiting New York 

 Where is the cinema? 

 Getting around town 

 Let‘s go shopping 
Summer Time 

 What do you like about summer? 

 My next summer holiday 

 A fantastic holiday 

Conteúdos gramaticais 
 
 

 
Personal pronouns Possessive determiners 
Present simple:  to be Yes/no answers 
Have got Yes/no answers 
Present simple: there + to be 
Articles  
Countable and uncountable nouns 
Present simple: to be and have got  
Plurals 
Present simple 
 Adverbs of frequency 
 Question words 
Make/Do 
Present simple and present continuous 
Prepositions of time: in, on, at 
Possessive case  
Whose 
Possessive pronouns Modal verbs: can, may and must 
Comparatives and superlatives 
 Personal pronouns (subject and object) 
Verb to be – past simple 
There + to be  (past simple) 
Past simple (regular verbs) 
Prepositions  and prepositional expressions  of place 
Prepositions  of movement 
Imperative 
Because/So 
Like/love/hate/ enjoy + -ing  
Adverbs of manner 
The future: be going to 
Some, any, no  
Indefinite pronouns 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção Oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 
 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 25% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

  Ausência de trabalhos de casa; 
  Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
  Recusa da realização das tarefas da aula; 
  Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
  Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Não consegue exprimir-se oralmente; 
  Produz enunciados escritos muito incorretos; 
  Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
  Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
  Desconhece grande parte do vocabulário; 
  Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

  Realização irregular dos trabalhos de casa; 
  Falhas de material da disciplina; 
  Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
  Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
  Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
  Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
  Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
  Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
  Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
  Desconhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Participação regular nas atividades da aula; 
  Revela interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
  Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
  Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
  Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
  Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Boa participação nas atividades da aula; 
  Revela bastante interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
  Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece grande parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Excelente participação nas atividades da aula; 
  Revela interesse constante pela disciplina; 
  Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
  Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
  Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece muito vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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6.º ano 

 

História e Geografia de Portugal 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

- Conhecer e compreender as características do império português dos 
séculos XVII e XVIII 
- Conhecer e compreender as características do poder político no tempo de 
D. João V 
- Conhecer a sociedade portuguesa  no século XVIII 
- Conhecer aspetos da arte no tempo de D. João V 
- Conhecer e compreender a ação governativa do Marquês de Pombal 
- Conhecer e compreender a Revolução Francesa e as invasões 
napoleónicas 
- Conhecer e compreender a Revolução Liberal de 1820 
- Conhecer e compreender as consequências da Revolução Liberal de 1820 
- Conhecer o longo processo de afirmação da Monarquia Liberal 
- Conhecer e compreender o processo de modernização das atividades 
produtivas portuguesas na segunda metade do século XIX 
- Conhecer o desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de 
transporte operado pela Regeneração e os seus efeitos  
- Conhecer e compreender o alcance das medidas tomadas pelos liberais na 
educação e na justiça 
- Conhecer e compreender o aumento da população e o êxodo rural 
verificado na segunda metade do século XIX 
- Conhecer e compreender as características da sociedade e a vida 
quotidiana nas cidades e nos campos na segunda metade do século XIX 
- Conhecer as características da arte da segunda metade do século XIX 

- Conhecer e compreender as razões da queda da Monarquia Constitucional 
- Conhecer e compreender o funcionamento do regime da 
I República e os seus símbolos 
- Conhecer as principais realizações da I República 
- Conhecer e compreender os motivos do fim da I República e a instauração 
da ditadura militar em 1926 
- Conhecer e compreender os motivos do fim da I República e a instauração 
da ditadura militar em 1926 
- Compreender a ascensão de Salazar e a construção do Estado Novo 

- Conhecer e compreender os mecanismos de difusão dos ideais do Estado 

Novo e de repressão para com os opositores 
- Conhecer e compreender os principais movimentos de resistência ao 
Estado Novo 
- Conhecer e compreender as causas do golpe militar do 25 de Abril de 1974 
 

- Conhecer e compreender as consequências do 25 de Abril de 1974 ao 
nível da democratização do regime e da descolonização 
- Conhecer os órgãos de poder democráticos 
- Analisar algumas conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta 
no nosso tempo 
- Conhecer a União Europeia (UE) como uma das organizações 

internacionais em que Portugal se integra 

- Compreender a importância dos recenseamentos na recolha de 

informação sobre a população 
- Conhecer a evolução da população em Portugal e compreender a sua 
relação com o crescimento natural 
- Compreender o contributo do saldo migratório na evolução da população 
em Portugal 
- Compreender a distribuição da população em Portugal 

- Conhecer a evolução da população portuguesa por grupos etários 

- Conhecer e compreender as consequências do duplo envelhecimento da 
população em Portugal 
- Compreender as características da população rural e urbana e os seus 
modos de vida 
- Compreender a desigual dinâmica populacional das áreas rurais e das 
áreas urbanas 
- Compreender a atratividade exercida pelas áreas urbanas 
- Conhecer a repartição das atividades económicas por sectores 
- Compreender a evolução da distribuição da população por setores de 
atividade em Portugal 
- Conhecer e compreender as características da agricultura em Portugal 

- Compreender a importância da floresta em Portugal 
- Compreender a atividade piscatória em Portugal 

- Compreender a evolução da indústria em Portugal 

- Compreender a crescente importância das energias renováveis em 
Portugal 
- Compreender o comércio em Portugal 
- Compreender a crescente importância dos serviços entre as atividades 
económicas em Portugal 
- Compreender a importância dos transportes na sociedade atual 
- Conhecer e compreender a importância das telecomunicações na 
sociedade atual 
- Compreender a desigual distribuição da prática do lazer e do turismo a 
nível nacional 
- Compreender a importância da preservação do património 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos escritos, iconográficos e cartográficos; 

 Não consegue observar, recolher e registar tipos de informação, bem como, elaborar conclusões simples. 

 Não é capaz de localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 

 Não é capaz de utilizar unidades/convenções de datação para relacionar personalidades e acontecimentos. 

 Não é capaz de localizar e ordenar acontecimentos no espaço; 

 É incapaz de utilizar o mapa e os seus elementos, ou qualquer outra representação da superfície terrestre. 

 Não reconhece a importância do território na construção da identidade pessoal e comunitária; 

 Não usa/aplica terminologia e conceitos essenciais para a compreensão histórica. 

2 

 Revela dificuldades em pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 

 Revela dificuldades em observar, recolher e registar tipos de informação, bem como, elaborar conclusões simples. 

 Revela dificuldades em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 

 Revela dificuldades na utilização de unidades/convenções de datação para relacionar personalidades, acontecimentos, processos e 
interações significativas 

 Revela dificuldade em descrever a localização relativa do lugar e da região onde vive e do país, utilizando os rumos da rosa-dos-ventos e 
outros elementos geográficos de referência; 

 Revela dificuldade em descrever, comparar e explicar características naturais e humanas de lugares e regiões em Portugal e na Península 
Ibérica, mobilizando terminologia geográfica. 

 Revela dificuldades na compreensão/ interpretação dos conceitos essenciais para a compreensão histórica, construídos ao longo da 
aprendizagem das temáticas em estudo. 

3 

 Revela alguma facilidade em pesquisar, selecionar e interpretar documentos iconográficos e cartográficos; 

 Revela alguma facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus conhecimentos próprios 

 Revela alguma facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 

 Revela alguma facilidade em utilizar marcos cronológicos significativos para Portugal e para a Humanidade na construção de tabelas/frisos 
cronológicos. 

 Revela alguma dificuldade em localizar e ordenar acontecimentos no espaço; 

 Revela alguma dificuldade na construção de uma visão diacrónica de espaço em relação com a ação humana ao longo dos tempos. 

 Revela alguma facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 

 Revela alguma facilidade na construção de um relato sobre períodos e momentos significativos da História de Portugal, integrando diversas 
dimensões históricas, geográfica e protagonistas (coletivos ou individuais); 

 Revela alguma facilidade em explicar a singularidade de lugares e regiões, através da análise das suas características naturais e humanas 

4 

 Revela facilidade em pesquisar, selecionar e interpretar documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 

 Revela facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus conhecimentos próprios, constrói 
conhecimento acerca do passado. 

 Revela facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 

 Revela facilidade em utilizar marcos cronológicos significativos para Portugal e para a Humanidade na construção de tabelas/frisos 
cronológicos. 

 Revela facilidade em utilizar diferentes formas de representação espacial como fonte para a compreensão da ação humana em diferentes 
espaços e tempos 

 Revela facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 

 Reconhece com facilidade a diversidade de identidades pessoais, sociais, politicas, económicas e culturais, explicitando razões, atitudes e 
consequências de situações colocando hipóteses sobre compreensão do passado; 

 Revela facilidade ao comparar a distribuição de diferentes fenómenos geográficos, formulando questões relevantes sustentadoras de 
explicação dessas diferenças. 

5 

 Revela muita facilidade na pesquisa, seleção e interpretação de documentos históricos, iconográficos e cartográficos; 
 Revela muita facilidade em observar, recolher e registar tipos de informação, que seleciona com base nos seus 

conhecimentos próprios, constrói conhecimento acerca do passado 
 Revela muita facilidade em localizar e ordenar acontecimentos no tempo; 
 Reconhece com muita facilidade conceções de mudança e continuidade (passado/presente) em História, explicitando noções 

de diferentes ritmos de evolução (sincronia e diacronia) e admitindo diferentes perspetivas de mudança (progresso, declínio). 
 Relaciona com muita facilidade os grandes contrastes na organização do território nacional com a influência de fatores 

naturais e humanos; 
 Revela muita facilidade em utilizar diferentes formas de representação espacial como fonte para a compreensão da ação 

humana em diferentes espaços e tempos 
 Revela muita facilidade na compreensão/ interpretação dos conceitos fundamentais; 

 Revela muita facilidade em recolher informação sobre diferentes lugares e fenómenos geográficos, políticos e económicos; 

 Analisa com muita facilidade os problemas ambientais e sociais no território nacional, desenvolvendo o seu pensamento critico; 

 Mobiliza com muita facilidade os conhecimentos e procedimentos inerentes à organização de dossiers e portefólios sobre problemas 
ambientais e sociais, em Portugal, formulando questões e explicações fundamentadas. 

 

 

  



 
 
 

Página 75 de 167 

 

6.º ano 

 

Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Números e Operações  
Números naturais  
Números racionais  

 Números racionais positivos e negativos  

 Adição e subtração 

Geometria e Medida 
Figuras geométricas planas  
Sólidos geométricos e propriedades  
Medida 

 Área 

 Volume 

Isometrias do plano 
Álgebra  
Potências de expoente natural  
Sequências e regularidades 
Proporcionalidade direta 
Organização e Tratamento de Dados 
Representação e tratamento de dados 

 

 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

A avaliação dos alunos incide sobre o programa e as 
metas curriculares: 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos de conteúdos programáticos 

organizados nos domínios:  

o Números e Operações (NO) 

o Geometria e Medida (GM)  

o Álgebra (ALG) 

o Organização e Tratamentos de Dados (OTD) 

 

 Utilização das capacidades transversais, na 

construção, consolidação e mobilização dos 

conhecimentos matemáticos:  

 Resolução de Problemas: compreensão do 

problema; conceção, aplicação e justificação de 

estratégias. 

 Raciocínio matemático: justificação; argumentação, 

formulação e teste de conjeturas. 

 Comunicação matemática: interpretação; 

representação; expressão; discussão. 

 

Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

  

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Não demonstra empenhamento nem interesse na aprendizagem;  

 Perturba as aulas;  

 Não realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  

 Pouco pontual/assíduo;  

 Não participa nem revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina 

2 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Demonstra pouco empenhamento e interesse na aprendizagem; 

 Distrai-se frequentemente nas aulas;  

 Raramente realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  

 Pouco pontual/assíduo  

 Participa pouco e revela pouco interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

3 

 Revela algumas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações. 

 Demonstra algum empenhamento e interesse na aprendizagem; 

 Acompanha o diálogo nas aulas;  

 Realiza quase sempre as tarefas propostas na aula e para casa; 

 É pontual/assíduo; 

 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

4 

 Revela facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas situações,  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  

 Acompanha e intervém nas aulas;  

 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa;  

 É pontual/assíduo  

 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

5 

 Revela muita facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações;  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  

 Acompanha e dinamiza as aulas;  

 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa e faz trabalhos de pesquisa com qualidade;  

 É pontual/assíduo;  

 Participa sempre e revela muito interesse em atividades relacionadas com a disciplina. 
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6.º ano 

 

Ciências Naturais 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio 
Nos animais: 
Os alimentos como veículo de nutrientes  
Circulação do ar  
Transporte de nutrientes e oxigénio até às células  
Utilização de nutrientes na produção de energia. 
Eliminação de produtos da atividade celular  
Nas plantas: 
Como se alimentam?  
Importância das plantas para o mundo vivo  
Transmissão da vida 
Reprodução humana e crescimento  
Reprodução nas plantas  
 
AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO 
Os micróbios 
Micróbios causadores de doenças. 
Meios de defesa contra as agressões microbianas – a prevenção da doença 
Higiene e Problemas sociais 
Higiene pessoal. 
O tabagismo. O alcoolismo. Outras drogas 
A poluição 

 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 
 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Não demonstra empenhamento nem interesse na aprendizagem;  

 Perturba as aulas;  

 Não realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  

 Pouco pontual/assíduo;  

 Não participa nem revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina 

2 

 Revela muitas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos na aplicação de conhecimentos em novas 
situações.  

 Demonstra pouco empenhamento e interesse na aprendizagem; 

 Distrai-se frequentemente nas aulas;  

 Raramente realiza as tarefas propostas na aula e para casa;  

 Pouco pontual/assíduo  

 Participa pouco e revela pouco interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

3 

 Revela algumas dificuldades: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações. 

 Demonstra algum empenhamento e interesse na aprendizagem; 

 Acompanha o diálogo nas aulas;  

 Realiza quase sempre as tarefas propostas na aula e para casa; 

 E´ pontual/assíduo; 

 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

4 

 Revela facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas situações,  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  

 Acompanha e intervém nas aulas;  

 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa;  

 É pontual/assíduo  

 Participa e revela interesse em atividades relacionadas com a disciplina.  

5 

 Revela muita facilidade: na aquisição de conhecimentos; na compreensão de conhecimentos; na aplicação de conhecimentos em novas 
situações;  

 Demonstra empenhamento e interesse na aprendizagem;  

 Acompanha e dinamiza as aulas;  

 Realiza sempre as tarefas propostas na aula e para casa e faz trabalhos de pesquisa com qualidade;  

 É pontual/assíduo;  

 Participa sempre e revela muito interesse em atividades relacionadas com a disciplina. 
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6.º ano 

 

Educação Visual 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Ser capaz de realizar projetos com rigor; 
 Conhecer as unidades básicas de medida; 
 Usar com eficácia os instrumentos de precisão; 
 Valorizar a importância da imagem na transmissão de valores e sentimentos; 
 Estimular a criatividade; 
 Explorar diversas técnicas de expressão plástica; 
 Realizar os traços geométricos com rigor; 
 Ser capaz de distinguir estrutura de textura; 
 Identificar os tipos de património cultural; 
 Distinguir a importância do património artístico, cultural e natural de cada região para a afirmação da identidade de cada uma; 
 Valorizar a divulgação do património de cada região; 
 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica; 
 Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia; 
Articular com rigor as unidades de medida é de instrumentos de medição em funções das grandezas que se pretendem determinar. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos de trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1  O aluno não revela interesse em investigar, falta de assiduidade e não respeita as regras de sala de aula 

2  O aluno revela pouco interesse na recolha de informação e falta de assiduidade 

3  O aluno investiga, aplica técnicas e utiliza os materiais e é assíduo 

4  O aluno investiga, aplica técnicas e materiais, revela alguma criatividade e é assíduo  

5  O aluno investiga, revela interesse, aplica técnicas e utiliza materiais, revela criatividade e é assíduo  
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6.º ano 

 

Educação Tecnológica 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Ser capaz de realizar projetos com rigor; 
 Conhecer as unidades básicas de medida; 
 Usar com eficácia os instrumentos de precisão; 
 Valorizar a importância da imagem na transmissão de valores e sentimentos; 
 Estimular a criatividade; 
 Explorar diversas técnicas de expressão plástica; 
 Realizar os traços geométricos com rigor; 
 Ser capaz de distinguir estrutura de textura; 
 Identificar os tipos de património cultural; 
 Distinguir a importância do património artístico, cultural e natural de cada região para a afirmação da identidade de cada uma; 
 Valorizar a divulgação do património de cada região; 
 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica; 
 Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia; 
Articular com rigor as unidades de medida é de instrumentos de medição em funções das grandezas que se pretendem determinar. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos de trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1  O aluno não revela interesse em investigar, falta de assiduidade e não respeita as regras de sala de aula 

2  O aluno revela pouco interesse na recolha de informação e falta de assiduidade 

3  O aluno investiga, aplica técnicas e utiliza os materiais e é assíduo 

4  O aluno investiga, aplica técnicas e materiais, revela alguma criatividade e é assíduo  

5  O aluno investiga, revela interesse, aplica técnicas e utiliza materiais, revela criatividade e é assíduo  
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6.º ano 

 

Educação Musical 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade musical, realizada de forma regular, como desenvolvimento da coordenação motora; 
- Melhorar a aptidão musical, elevando as capacidades musicais de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem dos diferentes conceitos e atividades musicais, promovendo o desenvolvimento integral do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades musicais. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

 Aprendizagens 70% 

 
Competências específicas da disciplina/conteúdos  
 Reprodução musical: vocal, corporal e 

instrumental; 
 Aquisição e compreensão dos conceitos e 

conteúdos musicais;  
 Realiza as tarefas propostas cumprindo as 

exigências regulamentares; 
 Conhece as Unidades Didáticas abordadas 

(conceitos e conteúdos musicais básicos). 

Instrumentos de avalia-
ção diagnóstica 

 

Testes 20% 

Questões de aula 10% 

Trabalho de aula 40% 

  

 

Comportamento 
e valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

  



 
 
 

Página 82 de 167 

 

6.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 

 Apresenta assiduidade e pontualidade irregulares 

 Apresenta comportamento perturbador. 

 Não participa nem revela qualquer interesse nas atividades da aula. 

 Não realiza os trabalhos de casa ou outros propostos 

 Não organiza os materiais de trabalho. 

 Não revela respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 

 Não revela conhecimento no âmbito da compreensão dos conceitos e conteúdos musicais básicos. 

 Não demonstra qualquer empenho na reprodução musical a nível corporal, vocal e instrumental. 

 Faz, obtém resultados ffraccos. 

 Não revela qualquer domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 

 Não atinge as competências essenciais. 
 

2 
 

 

 Apresenta assiduidade e pontualidade irregulares. 

 Evidencia comportamentos pouco positivos e, por vezes, desadequados. 

 Raramente participa e revela interesse reduzido pelas atividades da aula. 

 Realiza poucos trabalhos de casa ou outros propostos. 

 Organiza e apresenta deficientemente os materiais de trabalho. 

 Revela pouco respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 

 Revela dificuldades na aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos musicais, não pedindo esclarecimento. 

 Demonstra pouco empenho e interesse na reprodução musical a nível vocal, corporal e instrumental 

 Não atinge resultados satisfatórios nos momentos de avaliação. 

 Demonstra reduzido domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 

 Ainda não adquiriu as competências essenciais. 
 

3 

 

 Regista assiduidade e pontualidade regulares. 

 Evidencia comportamento positivo, procurando corrigir as atitudes menos adequadas. 

 Participa, quando solicitado, revelando algum interesse pelas atividades da aula. 

 Realiza regularmente os trabalhos propostos. 

 Organiza satisfatoriamente os materiais necessários. 

 Respeita os intervenientes (professores e colegas). 

 Revela algumas dificuldades na aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos musicais, evidenciando vontade em superá-las. 

 Demonstra algum empenho e interesse na reprodução musical a nível corporal, vocal e instrumental. 

 Atinge resultados satisfatórios nos momentos da avaliação. 

 Demonstra domínio satisfatório das técnicas de execução/interpretação musical. 

 Adquiriu as competências essenciais propostas. 
 

  4 

 

 Regista boa assiduidade e pontualidade. 

 Interioriza as regras da sala, demonstrando comportamentos adequados. 

 Revela interesse pela disciplina e é participativo. 

 Realiza os trabalhos de casa ou outros que lhe são propostos. 

 Possui o material organizado e bem apresentado. 

 Revela bastante respeito pelos intervenientes (professores e colegas). 

 Revela facilidade ao nível da aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos, aplicando-os a novas situações. 

 Demonstra interesse e empenho na reprodução musical: vocal, corporal e instrumental. 

 Atinge resultados bastante satisfatórios nos momentos de avaliação. 

 Demonstra bom domínio das técnicas de execução/interpretação musical. 

 Adquire com facilidade as competências essenciais. 
 

5 

 

 Regista boa assiduidade e pontualidade. 

 Interioriza as regras da sala, evidenciando uma boa relação com o professor e colegas 

 Revela bastante interesse pela disciplina e é bastante participativo. 

 Realiza sempre os trabalhos de casa ou outros que lhe são propostos. 

 Organiza e apresenta de forma excelente o material da disciplina. 

 Respeita de forma excelente os intervenientes (professores e colegas). 

 Revela muita facilidade ao nível da aquisição e compreensão dos conceitos e conteúdos, aplicando-os a novas situações. 

 Demonstra bastante interesse e empenho na reprodução musical: vocal, corporal e instrumental. 

 Atinge resultados excelentes nos momentos de avaliação. 
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6.º ano 

 

Educação Física 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade física, realizada de forma regular, organizada e sistemática, como forma de saúde; 
- Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento 
multilateral e harmonioso do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades física. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 
Competências específicas da disciplina/modalidade:  
 Realiza as ações motoras de acordo com o padrão 

motor. 
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações à 

situação concreta.  
 Realiza as tarefas cumprindo as exigências 

regulamentares. 
 Realiza a função de árbitro 

 
Conhecimentos específicos da disciplina: Conhece os 
fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 
(regulamentos/regras, linguagem especifica, 
componentes críticas, adaptações do organismo ao 
esforço, etc.). 
 

Instrumentos de 
avaliação diagnóstica 

 

Testes 10% 

Trabalho de aula 60% 

  

 

Comportamento 
e valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não realiza os critérios do padrão motor, não executando o gesto global. 

 Não cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 

 Não aplica as ações motoras à situação concreta. 

 Não conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 
do organismo ao esforço, etc.). 

 Nunca ou raramente realiza as aulas. Nunca ou raramente justifica. Revela total desinteresse. Nunca chega a horas. 

 Não revela respeito pelos intervenientes (professores, funcionários, colegas, adversários…). 

 Estraga o material e/ou põe em perigo a segurança na aula com comportamentos desadequados. Apresenta-se desleixadamente. Não cumpre os 
cuidados higiénicos. 

2 

 Não realiza vários critérios do padrão motor, alterando o gesto global. 

 Raramente cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 

 Raramente aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta 

 Conhece deficientemente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 
adaptações do organismo ao esforço, etc.) 

 Não realiza várias aulas. Raramente justifica. Revela pouco interesse e/ou nem sempre participa adequadamente. Chega frequentemente 
atrasado. 

 Tem dificuldade em ouvir e aceitar a opinião dos outros, em aceitar a derrota, em respeitar o adversário e em apoiar os colegas. 

 Por vezes, não utiliza corretamente o material e não cumpre regras de segurança na aula. O equipamento não é adequado e/ou não é limpo. 
Muitas vezes não cumpre os cuidados higiénicos. 

3 

 Realiza o gesto global com algumas alterações dos critérios do padrão motor. 

 Cumpre algumas exigências regulamentares na realização das tarefas. 

 Aplica algumas vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se e colabora com o grupo. 

 Conhece razoavelmente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 
adaptações do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece processos de elevação e manutenção da condição física mas não os aplica de uma forma autónoma.  

 Conhece e interpreta alguns fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  

 Conhece as regras de higiene e algumas de segurança.  

 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui alguns conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 

 Interpreta de forma rudimentar os acontecimentos na esfera da cultura física.  

 Identifica e interpreta com alguma dificuldade os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e 
das possibilidades de prática das modalidades 

 Aceita a vitória e a derrota, a opinião dos outros e o apoio dos colegas. 

 Utiliza corretamente o material e as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e cumpre os cuidados higiénicos. 

 Por vezes interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Por vezes promove a entreajuda.  

 Coopera, mas nem sempre é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta algumas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

4 

 Realiza o gesto global cumprindo a maioria dos critérios do padrão motor. 

 Cumpre a maioria das exigências regulamentares na realização das tarefas. 

 Aplica a maioria das vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se, colabora e estimula a participação 
no grupo. 

 Conhece bem os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 
do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  

 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  

 Conhece as regras de higiene e de segurança.  

 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 

 Interpreta os acontecimentos na esfera da cultura física.  

 Identifica e interpreta os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de 
prática das modalidades 

 Apresenta justificação médica ou do encarregado de educação, ou um máximo de 1 faltas (por período) sem justificação, realizando as restantes 
aulas. Participa autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. 

 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia e aceita o apoio dos colegas. 

 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança. Utiliza equipamento adequado e apresenta-
se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. 

 Faz esforços de autoaperfeiçoamento.  

 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  

 Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Promove a entreajuda.  

 Coopera e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 
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6.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

5 

 Realiza o gesto global cumprindo todos os critérios do padrão motor. 

 Cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas e rentabiliza-as integrando múltiplos aspetos do jogo.  

 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta, integrando múltiplos aspetos do jogo. Integra-se, colabora e 
estimula a participação no grupo. 

 Conhece e justifica os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 
adaptações do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  

 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  

 Conhece as regras de higiene e de segurança.  

 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos corretos sobre técnica, organização, regras… 

 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física.  

 Identifica e interpreta corretamente os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das 
possibilidades de prática das modalidades 

 Realiza as aulas, apresentando justificação médica ou do encarregado de educação nas exceções. Participa autónoma, adequada e 
empenhadamente. É pontual. Põe dúvidas e expressa opiniões.  

 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia, aceita o apoio e incentiva os colegas. Presta ajuda a colegas com dificuldades. 

 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e 
apresenta-se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. Avalia de forma crítica o seu trabalho e o dos outros. 

 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  

 Interessa-se e apoia sempre os esforços dos companheiros. Promove sempre a entreajuda.  

 Coopera sempre e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta diversas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 
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6.º ano 

 

Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Competências Essenciais de EMRC 
O aluno, no final da Educação Básica, deve ser capaz de: 
Reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos seus 
actos; 
Saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento; 
Assumir a sexualidade integrando-a na construção do seu projecto de realização humana; 
Fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais; 
Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar; 
Valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e solidária; 
Conhecer o mundo e apreciá-lo; 
Saber julgar criteriosamente a realidade; 
Reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; 
Compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 
Reconhecer a originalidade do Cristianismo e valorizar o contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e da sociedade; 
Entender de forma consciente a proposta da Mensagem Cristã. 

 
 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 20% 

 
 Assembleia de Turma 
 Trabalho desenvolvido na sala de aula: 
 Trabalho de grupo, trabalho individual, debates, 

jogos, participação oral correta 
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportamento e 
valores 

80% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

20% 

▪ Participação 20% 

▪ Comportamento 40% 
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6.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Não consegue construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Não identifica o fundamento religioso da moral cristã  
 Não consegue mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Não se relaciona com os outros de forma cooperante e solidária  
 Não identifica o núcleo central do Catolicismo  
 Não sabe usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos 
 Não interpreta nem aprecia produções estéticas cristãs 

2 

 Revela dificuldades em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela dificuldades em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela dificuldades em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela dificuldades em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela dificuldades em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela dificuldades em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela dificuldades em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela dificuldades em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  

3 

 Revela alguma facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela alguma facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela alguma facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela alguma facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela alguma facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela alguma facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela alguma facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela alguma facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

4 

 Revela facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

5 

 Revela muita facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela muita facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela muita facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela muita facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela muita facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela muita facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela muita facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela muita facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  
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6.º ano 

 

Educação para a Cidadania 

[Oferta Complementar] 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aquisição e aplicação de conceitos e conhecimen-

tos 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 

Componente do currículo de natureza 

instrumental: 

 Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 Utilização das TIC  

 

Trabalhos realizados 40% 

 
Trabalho de aula 

 
40% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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6.º ano 

 

Apoio ao Estudo 

 

Apoio ao Estudo_Geral 

 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Conhecimentos 
e capacidades 

 

 Motivação e persistência: 

Capacidade de motivação para o estudo de forma autónoma e espontânea 

 

 Método de estudo e de trabalho: 

Capacidade de se organizar ao nível do tempo, do espaço e dos materiais 

para o estudo 

 

 Recolha, seleção e tratamento da informação 

 Organização 

 Comunicação 

Capacidade de pesquisar, organizar e produzir informação em função das 

necessidades, problemas a resolver e dos contextos e situações 

 

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento 
e valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 
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6.º ano 

 

Apoio ao Estudo_Português 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Aprendizagens 

 

 Leitura de obras integrais 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aplicação e consolidação de conteúdos gramaticais 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 
Componentes do currículo de natureza instrumental 
 Utilização das TIC  

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento e 
valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 

 

 

 

Apoio ao Estudo_Matemática 

 

 
Domínios 
 

Indicadores Instrumentos 

Aprendizagens 

 
 Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 

 
Componentes do currículo de natureza instrumental 

 
 Compreensão da língua portuguesa; 
 Utilização das TIC  
 

 

Grelhas de observação 

(participação e desempenho) 

 

Trabalhos realizados 

Comportamento e 
valores 

▪ Responsabilidade 

▪ Participação 

▪ Comportamento 
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3.º CEB 

 

7.º ano 

 

Português 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
ORALIDADE O7     
1.Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e com
plexidade.   
2. Registar, tratar e reter a informação.   
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação
  
discursiva.   
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gr
a-
maticais diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discu
rsiva.   
5. Produzir textos orais (4 minutos) de diferentes categorias e géne-
ros e com diferentes finalidades.   
  
 LEITURA L7     
6. Ler em voz alta.   
7. Ler textos diversos.   
8. Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de  
complexidade.   
9. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da  
informação.   
10. Ler para apreciar textos variados.   
 
  

 
ESCRITA E7     
11. Planificar a escrita de textos.   
12. Redigir textos com coerência e correção linguística.   
13.  Escrever para expressar conhecimentos.   
14.  Escrever textos expositivos/informativos.   
15.  Escrever textos argumentativos.   
16.  Escrever textos diversos.   
17.  Rever os textos escritos.   
 
 EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL7     
18.  Ler e interpretar textos literários.  
19.  Apreciar textos literários.   
20.  Ler e escrever para fruição estética  
 
 GRAMÁTICA G7     
21.  Explicitar aspetos fundamentais da morfologia22.  Reconhecer e 
conhecer classes de palavras.   
23.  Analisar e estruturar unidades sintáticas.   
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

▪ Leitura / Educação Literária 
▪ Compreensão e produção oral  
▪ Compreensão e expressão escrita  
▪ Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-
mentos 
▪ Pesquisa e tratamento da informação 
▪ Realização dos trabalhos de casa 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  

Ficha de avaliação  
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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7.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

▪ Ausência de trabalhos de casa; 
▪ Ausência de trabalhos de material da disciplina; 
▪ Recusa da realização das tarefas da aula; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Não consegue exprimir-se oralmente; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
▪ Desconhece grande parte do vocabulário; 
▪ Fichas de avaliação com classificação inferior a 20%. 

2 

▪ Realização irregular dos trabalhos de casa; 
▪ Falhas de material da disciplina; 
▪ Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
▪ Desconhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 
▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Participação regular nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
▪ Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Boa participação nas atividades da aula; 
▪ Revela bastante interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com facilidade; 
▪ Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece grande parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Excelente participação nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse constante pela disciplina; 
▪ Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
▪ Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 
situações; 
▪ Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece muito vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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7.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 
Reino Unido e Grã-Bretanha; Estados Unidos 
Países e nacionalidades 
 

Identidade 

 Identidade 

 Família e animais de estimação 

 Aspeto físico e personalidade 
 

Atividades de lazer 
 Desportos 
 Passatempos 

 
Escola  

 Disciplinas 
 Horários 
 Bullying 

 
   Habitação  

 Tipos de casa  
 Mobiliário 
 Rotina diária 

 
Compras na Cidade 

 Lojas e espaços de lazer 
 Restaurantes 

 
A Cidade 

 Espaços públicos 

 Solicitar e dar informações de itinerários 

 Sinalização 

 
Conteúdos gramaticais 

 Question words 

 Verbs: 
to be, have (got) 
Present Simple 
Past Simple: to be, there to be 
Past simple: regular verbs 
Past simple: irregular verbs 
Past Simple and Past Continuous 
Future forms 
Modal verbs 

 Pronouns: 
 personal and possessive 
reflexive pronouns 
indefinite pronouns 

 Connectors: 
and, also, too, as well, but, however 
since, so 
when, while 

 Prepositions: 
 adjective + preposition 
prepositions of movement 

 Adjectives: 
 the comparative  
the superlative 

 Phrasal verbs: 
 look after, fill in 

 Word formation: 
compound nouns 
prefixes and suffixes 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção Oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 
 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 25% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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7.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 
 Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
 Recusa da realização das tarefas da aula; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Não consegue exprimir-se oralmente; 
 Produz enunciados escritos muito incorretos; 
 Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
 Desconhece grande parte do vocabulário; 
 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

 Realização irregular dos trabalhos de casa; 
 Falhas de material da disciplina; 
 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
 Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
 Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
 Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
 Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
 Desconhece parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Participação regular nas atividades da aula; 
 Revela interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
 Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
 Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
 Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
 Conhece parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Boa participação nas atividades da aula; 
 Revela bastante interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
 Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
 Produz enunciados escritos com correção; 
 Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
 Conhece grande parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Excelente participação nas atividades da aula; 
 Revela interesse constante pela disciplina; 
 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
 Produz enunciados escritos com correção; 
 Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
 Conhece muito vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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7.º ano 

 

Francês 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreensão oral 

 O aluno: 

 Identifica palavras-chave e frases simples; 

 Infere o sentido geral em mensagens e textos simples e 

curtos. 
 

Compreensão escrita 

 O aluno: 

 Identifica palavras-chave e frases simples; 

 Infere o sentido geral em mensagens e textos simples e 

curtos, constituídos essencialmente por frases simples e 

vocabulário familiar. 
 

Interação oral 
O aluno: 

 Interage em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a 

situações familiares; 

 Pede e dá informações e troca opiniões; 

 Pronuncia, geralmente, de forma compreensível um repertório 

limitado de expressões e de frases, mobilizando estruturas 

gramaticais elementares. 

 

Interação escrita 
O aluno: 

 Escreve mensagens simples e curtas; 

 Pede e dá informações simples; 

 Utiliza vocabulário elementar e frases simples. 
 

Produção oral 
O aluno: 

 Exprime-se de forma simples, em monólogos curtos 

preparados previamente; 

 Descreve situações simples; 

 Usa um repertório limitado de expressões e de 

frases; 

 Pronuncia de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

 

Produção escrita 
O aluno: 

 Escreve textos simples e curtos; 

 Descreve situações do quotidiano; 

 Utiliza vocabulário elementar e frases simples. 
 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral e escrita 

 Expressão oral e escrita 

 Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 5% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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7.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 

 Ausência de trabalhos de material da disciplina; 

 Recusa da realização das tarefas da aula; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 

 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas 

nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades 

básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e 

escrita; 

 Não consegue exprimir-se oralmente; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta muito poucas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as 

sabe aplicar; 

 Desconhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

 Realização irregular dos trabalhos de casa; 

 Falhas de material da disciplina; 

 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 

 Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas 

dificuldades; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta poucas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe 

aplicar de forma muito correta; 

 Desconhece parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Participação regular nas atividades da aula; 

 Revela interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca 

dificuldade; 

 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca 

dificuldade; 

 

 Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 

 Compreende e interpreta algumas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las 

de forma correta; 

 Conhece  parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Boa participação nas atividades da aula; 

 Revela bastante interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 

 Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 

 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta bastantes situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las 

de forma correta; 

 Conhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Excelente participação nas atividades da aula; 

 Revela interesse constante pela disciplina; 

 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na 

resolução dos problemas e atividades propostas; 

 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da 

disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 

situações; 

 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta muitas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de 

forma correta; 

 Conhece muito vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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7.º ano 

 

História 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Conhecer o processo de hominização 
- Conhecer e compreender as características das sociedades do 
Paleolítico 
- Compreender as vivências religiosas e as manifestações artísticas do 
Homem do Paleolítico 
- Compreender e comparar as sociedades produtoras com as sociedades 
recoletoras 
- Conhecer e compreender os cultos e a arte dos homens do neolítico 
- Conhecer e compreender a formação das primeiras civilizações urbanas 
- Conhecer e compreender as relações económicas e as estruturas 
sociais (a partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
- Conhecer e compreender a complexificação da organização política (a 
partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
- Conhecer e analisar a importância das vivências religiosas, culturais e 
artísticas (a partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
- Conhecer os principais contributos das primeiras civilizações urbanas 
para o funcionamento das sociedades até aos nossos dias 
- Conhecer e compreender o processo de formação e afirmação das 
cidades-estado gregas originárias (séculos VIII a. C. a IV a. C.) 
- Conhecer e compreender a organização económica e social no mundo 
grego 
- Conhecer o elevado grau de desenvolvimento atingido no mundo grego 
pela cultura e pela arte 
- Conhecer o processo de estruturação do mundo grego e de 
relacionamento do mesmo com outros espaços civilizacionais 
- Avaliar o contributo da Grécia Antiga para a evolução posterior das 
sociedades humanas 
- Conhecer e compreender a formação do Império e o processo de 
romanização 
- Conhecer e compreender a organização económica e social da Roma 
imperial 
- Conhecer e compreender a cultura e a arte romana 

- Compreender a origem e a expansão do Cristianismo no seio das 
expressões religiosas do mundo romano 
- Conhecer as marcas do mundo romano para as civilizações que lhes 
sucederam e para as sociedades atuais 
- Conhecer e compreender o novo mapa político da Europa após a queda do 
Império Romano do Ocidente 
- 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 
- Conhecer a vivência religiosa no ocidente europeu entre os séculos VI e XII 
- Conhecer e compreender as características fundamentais das expressões 
culturais e artísticas 
- Conhecer e compreender a génese e expansão do islamismo 
- Conhecer e compreender a ocupação muçulmana e a resistência cristã na 
Península Ibérica 
- Conhecer e compreender as interações entre o mundo muçulmano e o 
mundo cristão 
- Conhecer e compreender a formação do reino de Portugal num contexto de 
reconquista cristã 
- Conhecer e compreender as transformações da economia europeia dos 
séculos XII a XIV 
- Conhecer e compreender algumas características da organização do poder 
entre os séculos XII e o XIV 
- Conhecer e compreender as principais expressões da religião, cultura e artes 
do século XII ao XIV 
- Conhecer e compreender características do poder, da economia, da 
sociedade e da cultura de Portugal nos séculos XII a XIV 
- Conhecer e compreender as causas da crise do século XIV na Europa 
- Conhecer e compreender os ―levantamentos populares‖ rurais, os conflitos 
sociais urbanos e os ―movimentos milenaristas‖ 
- Conhecer e compreender as especificidades da crise do século XIV em 
Portugal 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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7.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não identifica ou distingue as várias fontes  
 Não interpreta/ relaciona os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Não pesquisa, nem seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Não elabora pequenas sínteses escritas e orais.  
 Não problematiza aspetos divergentes nas fontes. 
 Não utiliza unidades de referência: milénio, século, quarto de século, década, períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e 

rutura;  
 Não analisa e não elabora tabelas cronológicas simples;  
 Não interpreta, compreende nem constrói barras/frisos cronológicos simples;  
 Não ordena/ não seleciona e não compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Não utiliza a periodização para novas aprendizagens; 
 Não relaciona a Historia nacional, com a europeia e mundial. 
 Não localiza em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Não integra/utiliza a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Não elabora e não analisa plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Não utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Não interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Não distingue os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Não aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Não relaciona a História nacional com a História europeia e mundial. 
 Não elabora sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Não problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com falta de correção, por escrito e oralmente;  
 Não aplica vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

2 

 Identifica ou distingue com dificuldade poucas fontes  
 Interpreta poucos dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Raramente pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Raramente realiza, partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos e revela algumas dificuldades na expressão escrita;  
 Raramente problematiza as fontes. 
 Revela dificuldade em utilizar, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década, períodos, idades, épocas, 

mudanças, evolução e rutura;  
 Raramente analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, com bastante dificuldade barras/frisos cronológicos simples;  
 Manifesta dificuldade em ordenar e comparar factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Raramente utiliza a periodização em novas aprendizagens;  
 Relaciona, com dificuldade, a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com dificuldade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com dificuldade, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, com muita dificuldade plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Raramente utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial; 
 Interpreta com dificuldade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com muita dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos 

em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com muita dificuldade;  
 Dificilmente relaciona a História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, com muita dificuldade, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza, com muita dificuldade, questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com dificuldade por escrito e oralmente;  
 Aplica com dificuldade vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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3 

 Identifica ou distingue algumas fontes; 
 Interpreta alguns dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando alguma dificuldade na expressão escrita;  
 Problematiza com alguma dificuldade a informação das fontes. 
 Utiliza, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e 

rutura;  
 Analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas, que não apresentem um 

elevado grau de dificuldade; 
 Utiliza a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com alguma dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos 

conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com alguma dificuldade;  
 Relaciona alguns aspetos da História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com alguma correção, por escrito e oralmente;  
 Aplica regularmente o vocabulário específico da História;  
 Utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

4 

 Identifica as fontes  
 Interpreta de forma correta os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona dados históricos em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza, com facilidade, a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando correta expressão escrita;  
 Problematiza a informação das fontes. 
 Utiliza, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e 

rutura;  
 Analisa e elabora tabelas cronológicas;  
 Interpreta, compreende e constrói, com facilidade, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara, corretamente, factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas, que não 

apresentem um elevado grau de dificuldade;  
 Utiliza facilmente a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona com facilidade a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com facilidade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com facilidade, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, de forma adequada plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza, com facilidade, conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta corretamente a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, facilmente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em 

estudo;  
 Aplica e explica, corretamente, o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Relaciona a História nacional com a História europeia e mundial; 
 Elabora corretamente sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza com facilidade questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com clareza, por escrito e oralmente;  
 Aplica facilmente o vocabulário específico da História;  
 Utiliza frequentemente outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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5 

 Identifica e distingue todo o tipo de fontes  
 Interpreta e relaciona de forma correta, os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona regularmente e com correção dados históricos em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza com facilidade, a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando boa expressão escrita e sentido crítico;  
 Problematiza os aspetos divergentes das fontes. 
 Utiliza, facilmente unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, 

evolução e rutura; 
 Analisa e elabora, com facilidade, tabelas cronológicas;  
 Interpreta, compreende e constrói, corretamente, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara, de forma correta e imediata, factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e 

tabelas;  
 Utiliza com facilidade a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona com corretamente a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com facilidade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com clareza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, correta e adequadamente qualquer tipo de plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza, com clareza e oportunidade, conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta com facilidade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, fácil e criticamente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos 

em estudo;  
 Aplica e explica, corretamente conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Relaciona correta e facilmente a História nacional com a História europeia e mundial; 
 Elabora corretamente sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza criticamente questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com clareza e facilidade, por escrito e oralmente, revelando capacidades de síntese; 
 Aplica corretamente o vocabulário específico da História; 
 Utiliza com facilidade outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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Geografia 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
-Compreender o objeto e o método da Geografia. 
-Descrever paisagens com os seus elementos físicos e humanos. 
-Compreender os conceitos geográficos para descrever a localização, a distribuição e a inter-relação entre espaços. 
-Conhecer diferentes formas de representação da superfície terrestre. 
-Construir esboços cartográficos do lugar onde vive, de Portugal, da Europa e do Mundo. 
-Desenhar mapas mentais. 
-Utilizar corretamente vocabulário geográfico para explicar os padrões de distribuição dos fenómenos geográficos, as suas alterações e inter-
relações. 
-Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala. 
-Realizar cálculos de escala. 
-Relacionar as diferentes escalas com o grau de pormenor e a área representada. 
-Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e as coordenadas geográficas. 
-Compreender a importância dos processos de orientação na localização relativa. 
-Determinar a latitude e a longitude de um lugar, num mapa ou globo com rede cartográfica/geográfica. 
-Descrever a localização relativa de lugares, utilizando como referência a região do país em questão, o País, o Continente e o Mundo. 
-Desenvolver aptidões para pensar geograficamente, isto é, integrar num contexto espacial os vários elementos do lugar, região e Mundo. 
-Conhecer divisão política (países e capitais) dos diferentes continentes. 
-Saber especificidades físicas e humanas dos diferentes continentes. 
-diferenciar clima de estado de tempo. 
-Justificar a utilidade da previsão dos estados do tempo. 
-Desenvolver a curiosidade por descobrir e conhecer territórios e paisagens diversas valorizando a sua diversidade como uma riqueza natural e 
cultural que é preciso preservar. 
-Perceber a variação da temperatura nos diferentes lugares do mundo em função dos seus fatores. 
-Compreender diferentes fenómenos de condensação e sublimação 
-Compreender a distribuição da precipitação à superfície da Terra. 
-Conhecer as especificidades do clima de Portugal e as principais formações vegetais 
-Entender as relações entre os tipos de clima e as diferentes formações vegetais nas regiões quentes, temperadas e frias. 
-Compreender diferentes formas de relevo através da análise de mapas e da construção de perfis topográficos. 
-Compreender os agentes externos responsáveis pela formação das diferentes formas de relevo. 
-Conhecer e compreender as principais formas de relevo em Portugal. 
-Compreender a dinâmica de uma bacia hidrográfica e entender a dinâmica hidrográfica em Portugal.  
-Utilizar corretamente técnicas gráficas e cartográficas de representação espacial para compreender e explicar a distribuição de fenómenos 
geográficos como clima, relevo e formas de litoral. 
-Descrever processos de formação das principais formas do litoral. 
-Relacionar o traçado da linha de costa com a estrutura litológica, a ação erosiva e deposicional do mar. 
-Identificar as principais causas para o recuo atual da linha de costa em Portugal e noutras áreas mundiais. 
-Sensibilizar para a discussão da importância da evolução do litoral no ordenamento do território. 

-Desenvolver processos de pesquisa, organização, análise, tratamento, apresentação e comunicação da informação relativa a problemas 
geográficos. 
-Desenvolver a predisposição para estar informado geograficamente e ter uma atitude crítica face à informação veiculada pelos mass media. 
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Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 
 Revela muitas dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; não revela 

responsabilidade. 
 Não mostra qualquer interesse e não participa nas atividades; não revela qualquer progressão na aprendizagem; não atinge as 

metas curriculares mínimas propostas. 
 

2 

 
 Revela dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; revela pouca 

responsabilidade. 
 Revela pouco interesse e participa pouco nas atividades; não atinge as metas curriculares mínimas propostas. 
 

3 

 
 Integra-se razoavelmente na comunidade escolar; procura algumas vezes cumprir as regras e/ou prazos; revela alguma 

responsabilidade. 
 Revela razoável interesse e participa satisfatoriamente nas atividades; atinge as metas curriculares mínimas propostas. 
 

4 

 
 Integra-se bem na comunidade escolar; procura cumprir as regras e/ou prazos; revela responsabilidade.  
 Revela interesse e participa bem nas atividades; atinge com facilidade as metas curriculares propostas. 
 

5 

 
 Integra-se muito bem na comunidade escolar; procura sempre cumprir as regras e/ou prazos; é sempre responsável.  
 Revela muito interesse e participa empenhadamente nas atividades; atinge com muita facilidade as metas curriculares propostas. 
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Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Identificar/decompor números primos e números compostos. 
Calcular o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Operar em Q. 
Calcular potências usando as propriedades/regras operatórias. 
Calcular raiz quadrada e raiz cúbica. 
Simplificar e calcular expressões numéricas. 
Reconhecer o conceito de função e de gráfico de uma função. 
Identificar o domínio e contradomínio numa função numérica. 
Representar uma função de diferentes formas.  
Operar com funções numéricas de domínio finito dadas por tabelas, diagramas de setas ou gráficos cartesianos. 
Identificar funções lineares e afins; coeficientes e termos independentes; propriedades algébricas e redução à forma canónica. 
Definir funções de proporcionalidade direta. 
Resolver problemas usando funções de proporcionalidade direta. 
Representar o termo geral de uma sequência numérica e de uma sucessão.  
Resolver problemas envolvendo sequências e sucessões. 
Reconhecer o alfabeto grego. 
Identificar linhas poligonais, polígono, diagonais de um polígono, ângulos internos e externos de polígonos convexos. 
Somar ângulos internos e externos de um triângulo. 
Usar critérios de igualdade de triângulos: ALA, LAL e LLL. 
Resolver/classificar e simplificar equações algébricas do 1º grau.  
Resolver problemas envolvendo equações lineares. 
Usar a noção de semelhança. 
Reconhecer segmentos de reta comensuráveis e incomensuráveis. 
Aplicar o Teorema de Tales. 
Usar os critérios de semelhança de triângulos: LLL, LAL e AA. 
Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos e homotetias. 
Organizar, analisar e interpretar dados estatísticos.  
 Resolver problemas envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

A avaliação dos alunos incide sobre o programa e 
as metas curriculares: 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos de conteúdos programáticos 
organizados nos domínios:  
 Números e Operações (NO7) 
 Geometria e Medida (GM7)  
 Funções, Sequências e Sucessões (FSS7)  
 Álgebra (ALG7) 
 Organização e Tratamentos de Dados 

(OTD7) 
 Utilização das capacidades transversais, na 

construção, consolidação e mobilização dos 
conhecimentos matemáticos:  
 Resolução de Problemas: compreensão do 

problema; conceção, aplicação e 
justificação de estratégias. 

 Raciocínio matemático: justificação; 
argumentação, formulação e teste de 
conjeturas. 

 Comunicação matemática: interpretação; 
representação; expressão; discussão. 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 



 
 
 

Página 104 de 167 

 

 
 

7.º ano 

 
 

Nível  Perfis de Desempenho 

 
 
1 

 
 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos; 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e 

expressão oral e escrita; 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de 

vocabulário matemático; 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 
 Revela falta de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não realiza os trabalhos de casa; 
 Não apresenta o material necessário nem hábitos de trabalho e 

estudo; 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem 

como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 

 
2 

 
 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e 

aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral 

e escrita; 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário 

matemático; 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de 

problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 

 
 Revela pouca responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não realiza regularmente trabalhos de casa; 
 Nem sem apresenta o material necessário e não tem hábitos de 

trabalho e estudo; 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, 

bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a 
comunidade educativa. 

 
3 

 
 Revela aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 

 
 Revela responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta regularmente os trabalhos de casa; 
 Apresenta com regularidade o material necessário e tem hábitos 

de trabalho e estudo; 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem 

como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 

 
4 

 
 Revela facilidade na aquisição, compreensão e aplicação 

de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 

satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos; 

 

 
 Revela bastante responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material necessário 

tem hábitos de trabalho e estudo; 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante 

satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a 
comunidade educativa. 

 
5 

 
 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e 

aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 

satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra grande capacidade na resolução de 

problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 

 
 Revela muita responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material necessário 

tem hábitos de trabalho e estudo; 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, 

bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 
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Ciências Naturais 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreender a diversidade das paisagens geológicas.  
Compreender os minerais como unidades básicas das rochas.  
Interpretar a formação das rochas magmáticas.  
Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das 
rochas sedimentares. 
Compreender o metamorfismo como uma consequência da 
dinâmica interna da Terra.  
Conhecer o ciclo das rochas.  
Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser 
exploradas de forma sustentada.  
Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra.  
 

 

Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas.  
Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da 
dinâmica interna da Terra.  
Compreender a atividade sísmica como uma consequência da 
dinâmica interna da Terra.  
Compreender a estrutura interna da Terra.  
Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da 
história da Terra.  
Compreender as grandes etapas da história da Terra.  
Compreender o contributo do conhecimento geológico para a 
sustentabilidade da vida na Terra. 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos 
 Compreensão e expressão oral e escrita 
 Domínio de meios de comunicação, 

instrumentos e técnicas de trabalho 
 Domínio de vocabulário 
 Resolução de problemas 
 Pesquisa, seleção, organização e 

memorização da informação e dos 
conhecimentos 

 Desempenho na atividade experimental 
e/ou aula de campo 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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7.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Não domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta muito fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela falta de responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela falta de persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

2 

 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Domina com alguma limitação os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e 

dos conhecimentos. 
 Apresenta fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela pouca responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela pouca persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a 

comunidade educativa. 

3 

 Revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias. 
 Domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho satisfatório na atividade experimental. 
 Revela responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material necessário); 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

4 

 Revela alguma facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com alguma facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho bastante satisfatório na atividade experimental. 
 Revela bastante responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela bastante persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a 

comunidade educativa. 

5 

 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com grande facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra grande capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho muito satisfatório na atividade experimental. 
 Revela muita responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela muita persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 
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Físico-Química 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Constituição do Universo (planetas e sistemas planetários, estrelas 

e enxames de estrelas, galáxias e enxames de galáxias). 
 Conhecimento do Universo: constelações; teorias geocêntrica, 

heliocêntrica e atual (big bang); exploração espacial (tipos de 
telescópios, missões tripuladas e não tripuladas). 

 Sistema solar: sua origem e constituição; o Sol; planetas principais, 
secundários e anões. 

 Características dos planetas principais; planetas rochosos e 
gasosos; interiores e exteriores; terrestres e jovianos. 

 Movimentos e períodos de translação e rotação; velocidade orbital. 
 Asteroides, cometas e meteoroides e tipos de meteoroides 

(meteoros e meteoritos). 
 Unidades de distância em astronomia: Unidade astronómica e ano-

luz; velocidade da luz.  
 A Terra: um planeta com vida. Efeito estufa. 
 O movimento de rotação da Terra e suas consequências. 
 O movimento de translação da Terra e suas consequências. 
 As principais características da Lua. Fases da Lua. 
 Eclipses da Lua e do Sol. 
 Movimento e forças. Os vários tipos de forças. 
 Forças gravíticas. Distinção entre peso e massa. 
 

 Identificação do material de uso comum no laboratório. Símbolos de 
segurança presentes nos rótulos de produtos químicos e cuidados a 
ter no seu manuseamento. Regras de segurança num laboratório de 
química. 

 Classificação dos materiais atendendo a diferentes critérios. 
 Substâncias e misturas de substâncias. 
 Tipos de misturas de substâncias. Caracterização e classificação. 
 Caracterização da composição qualitativa e quantitativa de soluções. 

Preparação de soluções. 
 Transformações físicas e químicas da matéria. 
 Transformações químicas por ação do calor, por ação mecânica, por 

ação elétrica e por ação da luz. 
 Propriedades físicas das substâncias: densidade ou massa volúmica, 

ponto de fusão e ponto de ebulição. 
 Propriedades químicas e testes químicos. 
 Métodos de separação de misturas: peneiração, separação 

magnética, extração por solvente, filtração, evaporação do solvente, 
cristalização e centrifugação, decantação sólido-líquido.  

 Métodos de separação de misturas: destilação simples, destilação 
fracionada, decantação líquido-líquido e cromatografia. 

 Energia e transferências de energia. Fontes de energia. 
 Temperatura e Calor. Condução térmica, convecção e radiação  

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição e aplicação de conceitos e 

conhecimentos 

 Domínio de técnicas de pesquisa e 

organização de informação 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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Nível Perfil de desempenho 

1 

 
 Muito frequentemente o aluno não executa os trabalhos 
 Muito frequentemente o aluno não apresenta o material necessário 
 Várias vezes o aluno se recusa a realizar as tarefas da aula 
 Muito frequentemente o aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem grande falta de autonomia 
 O aluno não trabalha em grupo 
 O aluno tem frequentemente comportamento perturbador e de indisciplina nas aulas 
 A classificação das fichas de avaliação é inferior a 20% 
 

2 

 
 O aluno realiza irregularmente os trabalhos 
 O aluno tem fraca participação nas aulas e nas atividades ou participação perturbadora 
 O aluno tem dificuldade em trabalhar em grupo 
 O aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem falta de autonomia 
 O aluno demonstra desinteresse em ultrapassar as suas dificuldades 
 O aluno apresenta dificuldades na aquisição dos conteúdos programáticos e na aplicação dos conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 20% e 49% 
 

3 

 
 O aluno revela interesse pela disciplina 
 O aluno participa regularmente nas atividades 
 O aluno participa e coopera nas atividades realizadas em grupo 
 O aluno é normalmente assíduo e pontual 
 O aluno age com autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 50% e 69% 
 

4 

 
 O aluno revela muito interesse e empenho 
 O aluno tem boa participação nas atividades 
 O aluno participa e coopera ativamente nas atividades de grupo 
 O aluno é muito assíduo e pontual 
 O aluno tem grande autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 70% e 89%. 
 

5 

 
 O aluno está sempre interessado pela disciplina 
 O aluno tem uma excelente participação em todas as atividades propostas 
 O aluno revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostos 
 O aluno é assíduo e pontual 
 O aluno tem grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina, assim como na aplicação de novos 

conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se acima de 90% 
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Educação Visual 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Adquirir e compreender os conhecimentos teóricos; 

Mostrar capacidade de saber ver e observar;  

Evidenciar capacidade de comunicação/expressão visual;  

Usar a língua portuguesa com correção. 

Reconhecer valores artísticos, plásticos e funcionais nas diferentes 

linguagens da Arte, história da Arte, Design e Engenharia;  

Identificar informação em contextos variados; 

Apresentar e fundamentar diversidade de ideias. 

Conhecer o vocabulário e os conceitos específicos da disciplina;  

Compreender e aplicar as técnicas expressivas;  

Pesquisar, recolher e tratar informação pertinente. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 
 Comunicação, discussão e defesa de ideias 

próprias 
 Domínio das técnicas: domina técnicas e 

matérias de expressão diversa 
 Domínio dos instrumentos de trabalho 
 Pesquisa e tratamento de informação diversa 

com aplicação ao trabalho 
 Criatividade 
 Cumprimento dos prazos de entrega dos 

trabalhos 
 Capacidade de utilização de novas 

tecnologias enquanto ferramentas de 
conhecimentos específicos da disciplina; 

 Conhecimento dos fundamentos das 
Unidades Didáticas abordadas (utilização de 
vocabulário próprio da disciplina, identificação 
de informação em contextos variados, 
evidência de capacidade de comunicação e 
expressão visual e estética; 

 Desenvolvimento do sentido da apreciação 

estética e artística. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 
 O aluno não revela qualquer interesse em investigar, recolher e organizar a informação.  
 Revela falta de assiduidade e não respeita as regras da sala de aula. 

2  O aluno revela pouco interesse em investigar, recolher e organizar a informação. 

3  O aluno investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela alguma criatividade. 

4  O aluno com facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela criatividade. 

5 
 O aluno com muita facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais.  
 Revela muita criatividade e expressividade. 
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TIC 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 
1 – Informação 

 A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 
 Utilização do computador e dispositivos eletrónicos similares; 
 Pesquisa da informação na Internet; 
 Análise da informação na Internet. 

2 – Produção 
 Produção e edição de documentos (Iniciação ao microsoft Word). 
 Produção e edição de apresentações multimédia (Iniciação ao microsoft PowerPoint). 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Dominar técnicas fundamentais de: 
     - pesquisa; 
     - seleção de informação; 
     - organização de informação; 
 Aplicar conhecimentos adquiridos em 

situações novas; 
 Revelar evolução no domínio das 

competências; 
 Demonstrar destreza e autonomia na 

utilização de hardware e software 
informático, bem como na utilização dos 
meios tecnológicos disponíveis; 

 Promover o desenvolvimento de 
competências na utilização das 
tecnologias da informação e 
comunicação que permitam uma literacia 
digital generalizada; 

 Fomentar o interesse pela pesquisa, 
pela descoberta e pela inovação; 

 Utilizar os principais programas de 
produtividade do Office. 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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Nível Perfil de desempenho 

1 

 
 Revela falta de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não apresenta trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita; 
 Não domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico; 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta muito fraco desempenho na atividade prática; 

 Apresenta uma destreza muito reduzida no manuseamento do equipamento informático. 
 

2 

 
 Revela pouca responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não apresenta regularmente trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a comunidade 

educativa; 
 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita; 
 Domina com alguma limitação os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico; 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos; 
 Apresenta fraco desempenho na atividade prática; 

 Apresenta pouca destreza no manuseamento do equipamento informático. 
 

3 

 
 Revela responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta regularmente trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias; 
 Domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 
 

4 

 
 Revela bastante responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela alguma facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias; 
 Domina com alguma facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho bastante satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta bastante destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 
 

5 

 
 Revela muita responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias; 
 Domina com grande facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra grande capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho muito satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta bastante destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 
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Oficina de Media  

[Oferta de Escola] 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreender e aplicar técnicas de difusão/transmissão de mensagens utilizadas nos diferentes meios de comunicação social; 

Identificar a linguagem própria dos media; 

Recorrer a várias formas de escrita e a diferentes plataformas (físicas ou virtuais) para a expressão de ideias e conhecimentos; 

Utilizar de forma responsável os meios de comunicação que lhe forem disponibilizados; 

Reconhecer na utilização dos media uma forma de exercício da cidadania. 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos e equipamentos de 

trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 
 O aluno não revela qualquer interesse em investigar, recolher e organizar a informação.  

 Revela falta de assiduidade e não respeita as regras da sala de aula. 

2  O aluno revela pouco interesse em investigar, recolher e organizar a informação. 

3  O aluno investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela alguma criatividade. 

4  O aluno com facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela criatividade. 

5 
 O aluno com muita facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais.  

 Revela muita criatividade e expressividade. 
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Educação Física 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade física, realizada de forma regular, organizada e sistemática, como forma de saúde; 
 - Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento 
multilateral e harmonioso do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades físicas. 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

Competências específicas da disciplina/modalidade:  
 Realiza as ações motoras de acordo com o padrão 

motor. 
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações à 

situação concreta.  
 Realiza as tarefas cumprindo as exigências 

regulamentares. 
 Realiza a função de árbitro 

 
Conhecimentos específicos da disciplina: Conhece os 
fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 
(regulamentos/regras, linguagem especifica, 
componentes críticas, adaptações do organismo ao 
esforço, etc.). 

Instrumentos de avalia-
ção diagnóstica 

 

Testes 10% 

Trabalho de aula 60% 

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 
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Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não realiza os critérios do padrão motor, não executando o gesto global. 
 Não cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Não aplica as ações motoras à situação concreta. 
 Não conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 
 Nunca ou raramente realiza as aulas. Nunca ou raramente justifica. Revela total desinteresse. Nunca chega a horas. 
 Não revela respeito pelos intervenientes (professores, funcionários, colegas, adversários…). 
 Estraga o material e/ou põe em perigo a segurança na aula com comportamentos desadequados. Apresenta-se desleixadamente. Não cumpre os 

cuidados higiénicos. 

2 

 Não realiza vários critérios do padrão motor, alterando o gesto global. 
 Raramente cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Raramente aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta 
 Conhece deficientemente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.) 
 Não realiza várias aulas. Raramente justifica. Revela pouco interesse e/ou nem sempre participa adequadamente. Chega frequentemente 

atrasado. 
 Tem dificuldade em ouvir e aceitar a opinião dos outros, em aceitar a derrota, em respeitar o adversário e em apoiar os colegas. 
 Por vezes, não utiliza corretamente o material e não cumpre regras de segurança na aula. O equipamento não é adequado e/ou não é limpo. 

Muitas vezes não cumpre os cuidados higiénicos. 

3 

 Realiza o gesto global com algumas alterações dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre algumas exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica algumas vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se e colabora com o grupo. 
 Conhece razoavelmente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece processos de elevação e manutenção da condição física mas não os aplica de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta alguns fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e algumas de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui alguns conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 
 Interpreta de forma rudimentar os acontecimentos na esfera da cultura física.  

 Identifica e interpreta com alguma dificuldade os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e 
das possibilidades de prática das modalidades 

 Aceita a vitória e a derrota, a opinião dos outros e o apoio dos colegas. 
 Utiliza corretamente o material e as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e cumpre os cuidados higiénicos. 

 Por vezes interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Por vezes promove a entreajuda.  
 Coopera, mas nem sempre é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta algumas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

4 

 Realiza o gesto global cumprindo a maioria dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre a maioria das exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica a maioria das vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se, colabora e estimula a participação 

no grupo. 
 Conhece bem os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 
 Interpreta os acontecimentos na esfera da cultura física.  

 Identifica e interpreta os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de 
prática das modalidades 

 Apresenta justificação médica ou do encarregado de educação, ou um máximo de 1 faltas (por período) sem justificação, realizando as restantes 
aulas. Participa autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. 

 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia e aceita o apoio dos colegas. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança. Utiliza equipamento adequado e apresenta-

se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. 

 Faz esforços de autoaperfeiçoamento.  
 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Promove a entreajuda.  
 Coopera e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

  



 
 
 

Página 115 de 167 

 

7.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

5 

 Realiza o gesto global cumprindo todos os critérios do padrão motor. 
 Cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas e rentabiliza-as integrando múltiplos aspetos do jogo.  
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta, integrando múltiplos aspetos do jogo. Integra-se, colabora e 

estimula a participação no grupo. 
 Conhece e justifica os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 

 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos corretos sobre técnica, organização, regras… 
 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta corretamente os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das 

possibilidades de prática das modalidades 
 Realiza as aulas, apresentando justificação médica ou do encarregado de educação nas exceções. Participa autónoma, adequada e 

empenhadamente. É pontual. Põe dúvidas e expressa opiniões.  
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia, aceita o apoio e incentiva os colegas. Presta ajuda a colegas com dificuldades. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e 

apresenta-se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. Avalia de forma crítica o seu trabalho e o dos outros. 

 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia sempre os esforços dos companheiros. Promove sempre a entreajuda.  
 Coopera sempre e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta diversas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade. 
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7.º ano 

 

Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Competências Essenciais de EMRC 
O aluno, no final da Educação Básica, deve ser capaz de: 
Reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos seus 
atos; 
Saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento; 
Assumir a sexualidade integrando-a na construção do seu projeto de realização humana; 
Fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais; 
Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar; 
Valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e solidária; 
Conhecer o mundo e apreciá-lo; 
Saber julgar criteriosamente a realidade; 
Reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; 
Compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 
Reconhecer a originalidade do Cristianismo e valorizar o contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e da sociedade; 
Entender de forma consciente a proposta da Mensagem Cristã. 
 

 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 20% 

 
 Assembleia de Turma 
 Trabalho desenvolvido na sala de aula: 
 Trabalho de grupo, trabalho individual, debates, 

jogos, participação oral correta 
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportament
o e valores 

80% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

20% 

▪ Participação 20% 

▪ Comportamento 40% 
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7.º ano 

 
 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Não consegue construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Não identifica o fundamento religioso da moral cristã  
 Não consegue mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Não se relaciona com os outros de forma cooperante e solidária  
 Não identifica o núcleo central do Catolicismo  
 Não sabe usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos 
 Não interpreta nem aprecia produções estéticas cristãs 

2 

 Revela dificuldades em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela dificuldades em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela dificuldades em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela dificuldades em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela dificuldades em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela dificuldades em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela dificuldades em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela dificuldades em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  

3 

 Revela alguma facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela alguma facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela alguma facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela alguma facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela alguma facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela alguma facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela alguma facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela alguma facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

4 

 Revela facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

5 

 Revela muita facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela muita facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela muita facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela muita facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela muita facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela muita facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela muita facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela muita facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  
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7.º ano 

 

 

Educação Para a Cidadania 

[Oferta Complementar] 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aquisição e aplicação de conceitos e conhecimen-

tos 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 

Componente do currículo de natureza 

instrumental: 

 Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 Utilização das TIC  

 

Trabalhos realizados 40% 

 
Trabalho de aula 

 
40% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

Português 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
ORALIDADE O8     
1. Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e com-
plexidade.   
2. Registar, tratar e reter a informação.   
3.  Participar oportuna e construtivamente em situações de interação  
discursiva.   
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gra-
maticais diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de
 coesão discursiva.   
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes géneros e com dife-
rentes finalidades.   
6. Reconhecer a variação da língua 
 
LEITURA L8     
7.  Ler em voz alta. 
8.  Ler textos diversos.   
9.  Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de  
complexidade.   
10. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da  
informação.   
11. Ler para apreciar textos variados.   
12. Reconhecer a variação da língua.   

ESCRITA E8     
13.  Planificar a escrita de textos.   
14. Redigir textos com coerência e correção linguística.   
15.  Escrever para expressar conhecimentos.   
16.  Escrever textos expositivos.   
17.  Escrever textos argumentativos.   
18.  Escrever textos diversos.   
19.  Rever os textos escritos.   
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL8     
20.  Ler e interpretar textos literários.   
21.  Apreciar textos literários.   
22.  Ler e escrever para fruição estética.   
 
GRAMÁTICA G8     
23.  Conhecer classes de palavras.   
24.  Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.   
25.  Reconhecer propriedades das palavras e formas de organiza
ção do léxico.   

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

▪ Leitura / Educação Literária 
▪ Compreensão e produção oral  
▪ Compreensão e expressão escrita  
▪ Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-
mentos 
▪ Pesquisa e tratamento da informação 
▪ Realização dos trabalhos de casa 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  

Ficha de avaliação  
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

▪ Ausência de trabalhos de casa; 
▪ Ausência de trabalhos de material da disciplina; 
▪ Recusa da realização das tarefas da aula; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Não consegue exprimir-se oralmente; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
▪ Desconhece grande parte do vocabulário; 
▪ Fichas de avaliação com classificação inferior a 20%. 
 

2 

▪ Realização irregular dos trabalhos de casa; 
▪ Falhas de material da disciplina; 
▪ Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
▪ Desconhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 
 

3 

 
▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Participação regular nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
▪ Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 
 

4 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Boa participação nas atividades da aula; 
▪ Revela bastante interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com facilidade; 
▪ Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece grande parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 
 

5 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Excelente participação nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse constante pela disciplina; 
▪ Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
▪ Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 
situações; 
▪ Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece muito vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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8.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Conteúdos temáticos 
Atividades de lazer e passatempos 
 

Meios de Comunicação e Tecnologia 
 Tipos de meios de comunicação  

 Novas tecnologias 
 
Moda e imagem 

 Moda: roupas e acessórios 
 Imagem corporal e autoestima 

 
Alimentação saudável 

 Alimentação 
 Embalagens e recipientes 
 Hábitos alimentares 

 
Ambiente 

 O meio ambiente 
 Problemas ambientais e soluções possíveis 

 
Lugares 

 Viagens 
 Locais a visitar 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos gramaticais 

 Verbs: 
Past Simple 
Past Continuous 
Used to/didn‘t use to 
Collocation: make/do 
Modal verbs: would, could, must, have to 
Present Perfect 
• For, since, just, already, never, ever, yet 
Past Simple vs Present Perfect 

 Pronouns: 
Relative pronouns 
• who, which, whose, that 

 Nouns: 
        countable, uncountable 

 Quantifiers: 
much, many, 
a lot of, lots of, a few, a little 

 Adjectives: 
adjective order 
so + adjective 
adjectives with the suffixes -ible, 
-able, -ful, -ness 

 If clauses: 
Conditionals type 0 and 1 

 Phrasal verbs 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção Oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 
 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 25% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

  Ausência de trabalhos de casa; 
  Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
  Recusa da realização das tarefas da aula; 
  Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
  Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Não consegue exprimir-se oralmente; 
  Produz enunciados escritos muito incorretos; 
  Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
  Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
  Desconhece grande parte do vocabulário; 
  Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

  Realização irregular dos trabalhos de casa; 
  Falhas de material da disciplina; 
  Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
  Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
  Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
  Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
  Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
  Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
  Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
  Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
  Desconhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Participação regular nas atividades da aula; 
  Revela interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
  Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
  Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
  Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
  Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
  Conhece parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Boa participação nas atividades da aula; 
  Revela bastante interesse pela disciplina; 
  Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
  Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece grande parte do vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

  Realização regular dos trabalhos de casa; 
  Excelente participação nas atividades da aula; 
  Revela interesse constante pela disciplina; 
  Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
  Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a 

novas situações; 
  Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
  Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
  Produz enunciados escritos com correção; 
  Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
  Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
  Conhece muito vocabulário; 
  Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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8.º ano 

 

Francês 

 
 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 
Compreensão oral 

 O aluno: 

 Compreende as ideias principais e informação relevante 

explícita em mensagens e textos curtos, constituídos por 

frases simples e vocabulário muito frequente. 

 
Compreensão escrita 

 O aluno: 

 Compreende as ideias principais e informação relevante 

explícita em mensagens e textos simples e curtos, sempre que 

sejam constituídos por frases simples e vocabulário muito 

frequente. 

 
Interação oral 
O aluno: 

 Interage em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a 

situações familiares; 

 Troca ideias, informações e opiniões; 

 Usa vocabulário muito frequente e frases simples, mobilizando 

as estruturas gramaticais adequadas. 

 Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

 
Interação escrita 
O aluno: 

 Escreve mensagens diversas; 

 Pede e dá informações; 

 Adequa as mensagens ao destinatário; 

 Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas. 

 
Produção oral 
O aluno: 

 Exprime-se de forma simples, em monólogos curtos 

preparados previamente; 

 Descreve situações simples; 

 Conta experiências pessoais e exprime opiniões e gostos; 

 Usa vocabulário muito frequente e frases simples; 

 Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

 
Produção escrita 
O aluno: 

 Escreve textos diversos; 

 Descreve situações do quotidiano, conta experiências 

pessoais e exprime opiniões e gostos; 

 Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas. 

 

 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral e escrita 

 Expressão oral e escrita 

 Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 5% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 

 Ausência de trabalhos de material da disciplina; 

 Recusa da realização das tarefas da aula; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de 

aula; 

 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades 

básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e 

escrita; 

 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades 

básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e 

escrita; 

 Não consegue exprimir-se oralmente; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta muito poucas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as 

sabe aplicar; 

 Desconhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

 Realização irregular dos trabalhos de casa; 

 Falhas de material da disciplina; 

 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de 

aula; 

 Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas 

nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta poucas situações de comunicação 

oral e escrita; 

 Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar 

de forma muito correta; 

 Desconhece parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Participação regular nas atividades da aula; 

 Revela interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou 

pouca dificuldade; 

 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas 

nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca 

dificuldade; 

 

 Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 

 Compreende e interpreta algumas situações de comunicação 

oral e escrita; 

 Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de 

forma correta; 

 Conhece  parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Boa participação nas atividades da aula; 

 Revela bastante interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 

 Revela bastante progresso ao nível das capacidades 

básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e 

escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 

 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação 

oral e escrita; 

 Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de 

forma correta; 

 Conhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Excelente participação nas atividades da aula; 

 Revela interesse constante pela disciplina; 

 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na 

resolução dos problemas e atividades propostas; 

 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos 

conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos 

conhecimentos a novas situações; 

 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas 

nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral 

e escrita; 

 Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma 

correta; 

 Conhece muito vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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8.º ano 

 

História 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão 
europeu 
- Conhecer e compreender os processos de expansão dos Impérios Peninsulares 
- Compreender as transformações decorrentes do comércio à escala mundial 
- Conhecer e compreender os séculos XV e XVI como período de ampliação dos 
níveis de multiculturalidade das sociedades 
- Conhecer o processo de união dos impérios peninsulares e a restauração da 
independência portuguesa em 1640 
- Conhecer e compreender o Renascimento 
- Conhecer e compreender a Reforma Protestante 
- Conhecer e compreender a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante 
- Conhecer e compreender a forma como Portugal foi marcado por estes processos 
de transformação cultural e religiosa 
- Conhecer e compreender o Antigo Regime europeu a nível político e social 
- Conhecer os elementos fundamentais de caracterização da economia do Antigo 
Regime europeu 
- Conhecer e compreender os elementos fundamentais da arte e da cultura no 
Antigo Regime 
- Conhecer e compreender a afirmação política e económica da Holanda e da 
Inglaterra, nos séculos XVII e XVIII 
- Conhecer as diferentes etapas da evolução de Portugal, em termos políticos, 
sociais e económicos, no século XVII e na primeira metade do século XVIII 
- Conhecer e compreender os vetores fundamentais do iluminismo 
- Conhecer e compreender a realidade portuguesa (2.ª metade do século XVIII) 

- Conhecer e compreender os principais condicionalismos explicativos 
do arranque da Revolução Industrial na Inglaterra 
- Conhecer e compreender as características das etapas do processo 
de industrialização europeu (meados do século XVIII e início do 
século) 
- Conhecer e compreender as implicações ambientais da atividade 
das comunidades humanas e, em particular, das sociedades 
industrializadas 
- Conhecer e compreender a Revolução Americana e a Revolução 
Francesa 
- Conhecer e compreender a evolução do sistema político em 
Portugal desde as Invasões Francesas até ao triunfo do liberalismo 
após a guerra civil 
- Conhecer e compreender a consolidação dos processos de 
industrialização 
- Conhecer e compreender os sucessos e bloqueios do processo 
português de industrialização 
- Conhecer e compreender os principais aspetos da cultura do século 
XIX 
- Conhecer e compreender a evolução demográfica e urbana no 
século XIX 
- Conhecer e compreender o processo de afirmação da burguesia e 
crescimento das classes médias 
- Conhecer e compreender a evolução do operariado 
- 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não identifica ou distingue as várias fontes  
 Não interpreta/ relaciona os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Não pesquisa, nem seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Não elabora pequenas sínteses escritas e orais.  
 Não problematiza aspetos divergentes nas fontes. 
 Não utiliza unidades de referência: milénio, século, quarto de século, década, períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura;  
 Não analisa e não elabora tabelas cronológicas simples;  
 Não interpreta, compreende nem constrói barras/frisos cronológicos simples;  
 Não ordena/ não seleciona e não compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Não utiliza a periodização para novas aprendizagens; 
 Não relaciona a Historia nacional, com a europeia e mundial. 
 Não localiza em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Não integra/utiliza a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Não elabora e não analisa plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Não utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Não interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Não distingue os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Não aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Não relaciona a História nacional com a História europeia e mundial. 
 Não elabora sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Não problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com falta de correção, por escrito e oralmente;  
 Não aplica vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

2 

 Identifica ou distingue com dificuldade poucas fontes  
 Interpreta poucos dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Raramente pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Raramente realiza, partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos e revela algumas dificuldades na expressão escrita;  
 Raramente problematiza as fontes. 
 Revela dificuldade em utilizar, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década, períodos, idades, épocas, mudanças, 

evolução e rutura;  
 Raramente analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, com bastante dificuldade barras/frisos cronológicos simples;  
 Manifesta dificuldade em ordenar e comparar factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Raramente utiliza a periodização em novas aprendizagens;  
 Relaciona, com dificuldade, a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com dificuldade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com dificuldade, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, com muita dificuldade plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Raramente utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial; 
 Interpreta com dificuldade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com muita dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com muita dificuldade;  
 Dificilmente relaciona a História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, com muita dificuldade, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza, com muita dificuldade, questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com dificuldade por escrito e oralmente;  
 Aplica com dificuldade vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

3 

 Identifica ou distingue algumas fontes; 
 Interpreta alguns dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando alguma dificuldade na expressão escrita;  
 Problematiza com alguma dificuldade a informação das fontes. 
 Utiliza, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura;  
 Analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas, que não apresentem um elevado grau de 

dificuldade; 
 Utiliza a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com alguma dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com alguma dificuldade;  
 Relaciona alguns aspetos da História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com alguma correção, por escrito e oralmente;  
 Aplica regularmente o vocabulário específico da História;  
 Utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 



 
 
 

Página 127 de 167 

 

8.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

5 

 Identifica e distingue todo o tipo de fontes  
 Interpreta e relaciona de forma correta, os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona regularmente e com correção dados históricos em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza com facilidade, a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando boa expressão escrita e sentido crítico;  
 Problematiza os aspetos divergentes das fontes. 
 Utiliza, facilmente unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura; 
 Analisa e elabora, com facilidade, tabelas cronológicas;  
 Interpreta, compreende e constrói, corretamente, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara, de forma correta e imediata, factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Utiliza com facilidade a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona com corretamente a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com facilidade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com clareza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, correta e adequadamente qualquer tipo de plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza, com clareza e oportunidade, conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta com facilidade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, fácil e criticamente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica, corretamente conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Relaciona correta e facilmente a História nacional com a História europeia e mundial; 
 Elabora corretamente sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza criticamente questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com clareza e facilidade, por escrito e oralmente, revelando capacidades de síntese; 
 Aplica corretamente o vocabulário específico da História; 

 Utiliza com facilidade outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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8.º ano 

 

Geografia 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
-Desenvolver aptidões para pensar geograficamente, isto é, integrar num contexto espacial os vários elementos do lugar, região, Mundo. 
-Utilizar corretamente vocabulário geográfico para explicar os padrões de distribuição dos fenómenos geográficos, as suas alterações e inter-
relações. 
-Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos.  
-Aplicar o conhecimento de conceitos para determinar indicadores demográficos.  
-Compreender a evolução da população à escala mundial.  
-Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes políticas demográficas.  
Compreender a diversidade demográfica temporal e espacial, através da análise de pirâmides etárias, em Portugal.  
-Compreender a implementação de políticas demográficas tendo em consideração a realidade demográfica de um país.  
-Compreender a distribuição mundial da população.  
-Compreender a distribuição da população como o resultado da influência de fatores naturais e humanos.  
-Compreender a distribuição da população em Portugal.  
-Compreender as causas e as consequências das migrações.  
-Compreender os grandes ciclos migratórios internacionais.  
-Compreender no espaço e no tempo as migrações em Portugal. 
-Compreender a origem e o crescimento das cidades  
-Compreender a organização morfofuncional das cidades  
-Compreender soluções para os problemas das cidades.  
-Compreender a inter-relação entre modos de vida em espaço rural e urbano.  
-Compreender a importância dos fatores de identidade das populações no mundo contemporâneo.  
-Compreender a desigual distribuição de recursos.  
-Compreender as relações entre a distribuição e o consumo dos diferentes tipos de recursos.  
-Compreender a repartição das atividades económicas em setores.  
-Conhecer e compreender os fatores que interferem na atividade agrícola  
-Conhecer conceitos relacionados com atividade agrícola.  
-Compreender a existência de formas de produção agrícola sustentáveis.  
-Compreender a complexidade da agricultura em Portugal.  
-Compreender a importância da pecuária no mundo atual.  
-Compreender a importância do oceano como fonte de recursos e património natural.  
-Conhecer as áreas oceânicas com maior potencial piscatório.  
-Conhecer os diferentes tipos de pesca.  
-Reconhecer as vantagens e desvantagens da aquacultura.  
-Compreender a pesca em Portugal.  
-Compreender o aparecimento e a evolução da indústria.  
-Compreender a distribuição espacial da indústria.  
-Compreender a dinâmica da indústria em Portugal.  
-Constatar a importância crescente dos serviços à escala mundial.  
-Compreender a crescente importância da atividade turística à escala mundial.  
-Compreender a problemática do turismo em Portugal nas suas diversas vertentes.  
-Reconhecer a importância dos transportes nas dinâmicas dos territórios.  
-Espacializar distâncias absolutas e relativas.  
-Compreender a crescente importância da localização relativa. 
-Apreender a importância dos transportes terrestres e aéreos nas dinâmicas dos territórios.  
-Apreender a importância dos transportes aquáticos nas dinâmicas dos territórios.  
-Reconhecer a importância das telecomunicações no mundo global.  
-Compreender a importância dos transportes e telecomunicações nas dinâmicas do território português.  
-Analisar de problemas concretos do Mundo para refletir sobre possíveis soluções. 
-Reconhecer a desigual repartição dos recursos pela população mundial e a solidariedade com os que sofrem de escassez desses recursos. 
-Utilizar corretamente técnicas gráficas e cartográficas de representação espacial para compreender e explicar a distribuição dos fenómenos 
geográficos como evolução e distribuição da população, envelhecimento demográfico, diversidade económicas e outras. 
-Desenvolver a curiosidade por descobrir e conhecer territórios e paisagens diversas valorizando a sua diversidade como uma riqueza 
natural e cultural que é preciso preservar. 
-Desenvolver processos de pesquisa, organização, análise, tratamento, apresentação e comunicação da informação relativa a problemas 
geográficos. 
-Desenvolver a predisposição para estar informado geograficamente e ter uma atitude crítica face à informação veiculada pelos mass media. 
-Aprender a relativizar a importância do lugar onde vive o indivíduo em relação ao Mundo para desenvolver a consciência de cidadão do 
mundo. 
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8.º ano 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 
Revela muitas dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; não revela 
responsabilidade. 
Não mostra qualquer interesse e não participa nas atividades; não revela qualquer progressão na aprendizagem; não atinge as 
metas curriculares mínimas propostas. 
 

2 

 
Revela dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; revela pouca responsabilidade. 
 Revela pouco interesse e participa pouco nas atividades; não atinge as metas curriculares mínimas propostas. 
 

3 

 
Integra-se razoavelmente na comunidade escolar; procura algumas vezes cumprir as regras e/ou prazos; revela alguma 
responsabilidade. 
Revela razoável interesse e participa satisfatoriamente nas atividades; atinge as metas curriculares mínimas propostas. 
 

4 

 
Integra-se bem na comunidade escolar; procura cumprir as regras e/ou prazos; revela responsabilidade.  
Revela interesse e participa bem nas atividades; atinge com facilidade as metas curriculares propostas. 
 

5 

 
Integra-se muito bem na comunidade escolar; procura sempre cumprir as regras e/ou prazos; é sempre responsável.  
Revela muito interesse e participa empenhadamente nas atividades; atinge com muita facilidade as metas curriculares propostas. 
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8.º ano 

 

Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Desenvolver a noção de número real e usar as propriedades dos números reais. 
Ser capaz de estimar e calcular resultados aproximados. 
Desenvolver destrezas de cálculo. 
Resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos numéricos. 
Desenvolver destrezas no cálculo com potências. 
Representar grandezas em notação científica. 
Desenvolver destrezas para operar com números representados em notação científica. 
Resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos algébricos. 
Estabelecer a diferença entre o Teorema de Pitágoras e o seu recíproco. 
Desenvolver o raciocínio geométrico dedutivo. 
Demonstrar o Teorema de Pitágoras recorrendo à semelhança de triângulos determinados pela altura relativa à hipotenusa. 
Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 
Aplicar o recíproco do Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 
Compreender as noções de vetor e de translação e identificar e efetuar translações. 
Compor translações e relacionar a composta de translações com a adição de vectores. 
Reconhecer as propriedades comuns das isometrias. 
Identificar isometrias em situações do quotidiano. 
Interpretar e representar situações em contextos diversos usando a linguagem e procedimentos algébricos. 
Compreender o conceito de função e usar em situações diversas, em particular função linear e função afim. 
Representar graficamente uma função linear ou afim. 
Determinar a expressão algébrica de uma função cujo gráfico é uma reta não vertical. 
Resolver problemas envolvendo o estudo de funções. 
Interpretar e representar situações, em contextos diversos, usando a linguagem e procedimentos algébricos. 
Interpretar fórmulas em contextos matemáticos e não matemáticos. 
Desenvolver destrezas no cálculo algébrico. 
Interpretar e representar situações, em contextos diversos, usando a linguagem e procedimentos algébricos. 
Identificar equações do segundo grau completas e incompletas. 
Identificar e resolver equações do segundo grau. 
Resolver problemas, raciocinar e comunicar matematicamente. 
Identificar e resolver equações literais em diferentes contextos. 
Resolver sistemas de equações. 
Interpretar geometricamente a resolução de um sistema de equações e classificá-lo. 
Compreender a informação de natureza estatística e desenvolver uma atitude critica face a essa informação. 
Organizar e trabalhar conjuntos de dados e interpretar resultados. 
Representar conjuntos de dados de diversas formas e identificar a mais adequada em cada situação. 
Desenvolver o vocabulário estatístico e aplicá-lo corretamente. 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

A avaliação dos alunos incide sobre o programa e as metas 
curriculares: 
 Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos de 

conteúdos programáticos organizados nos domínios:  
 Números e Operações (NO8) 
 Geometria e Medida (GM8)  
 Funções, Sequências e Sucessões (FSS8)  
 Álgebra (ALG8) 
 Organização e Tratamentos de Dados (OTD8) 

 Utilização das capacidades transversais, na construção, 
consolidação e mobilização dos conhecimentos matemáticos:  
 Resolução de Problemas: compreensão do problema; 

conceção, aplicação e justificação de estratégias. 
 Raciocínio matemático: justificação; argumentação, 

formulação e teste de conjeturas. 
 Comunicação matemática: interpretação; representação; 

expressão; discussão. 

Componente do currículo de natureza instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Ficha de avaliação 
diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

 

Nível  Perfis de Desempenho 

 
 
1 

 
 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos; 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e 

expressão oral e escrita; 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de 

vocabulário matemático; 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 
 Revela falta de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e 
iniciativa; 

 Não realiza os trabalhos de casa; 
 Não apresenta o material necessário nem hábitos de 

trabalho e estudo; 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco 

pertinentes; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, 

bem como falta de cooperação e de respeito por toda a 
comunidade educativa. 

 
2 

 
 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e 

aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão 

oral e escrita; 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário 

matemático; 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de 

problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 
 Revela pouca responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e 
iniciativa; 

 Não realiza regularmente trabalhos de casa; 
 Nem sem apresenta o material necessário e não tem hábitos 

de trabalho e estudo; 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco 

satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum 
respeito por  toda a comunidade educativa. 

 

 
3 

 
 Revela aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 

 
 Revela responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e 
iniciativa; 

 Apresenta regularmente os trabalhos de casa; 
 Apresenta com regularidade o material necessário e tem 

hábitos de trabalho e estudo; 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, 

bem como de cooperação e de respeito por toda a 
comunidade educativa. 

 

 
4 

 
 Revela facilidade na aquisição, compreensão e 

aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 

satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos; 

 

 
 Revela bastante responsabilidade, assiduidade, 

pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, 
autonomia e iniciativa; 

 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material 
necessário tem hábitos de trabalho e estudo; 

 Participação bastante satisfatória e com intervenções 
oportunas; 

 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante 
satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por 
toda a comunidade educativa. 

 
5 

 
 Revela bastante facilidade na aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 

satisfatórias 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra grande capacidade na resolução de 

problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 

 
 Revela muita responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

organização, persistência, sentido crítico, autonomia e 
iniciativa; 

 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material 
necessário tem hábitos de trabalho e estudo; 

 Participação muito satisfatória e com intervenções 
oportunas; 

 Revela comportamento e atitudes em grupo muito 
satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por 
toda a comunidade educativa. 
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8.º ano 

 

Ciências Naturais 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único 
planeta com vida conhecida no Sistema Solar. 
Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida. 
Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade 
existente na Terra. 
Enunciar as principais características das células animais e das 
células vegetais, com base em observações microscópicas. 
Compreender os níveis de organização biológica dos 
ecossistemas. 
Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos 
e o ambiente. 
Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos. 
Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos 
ecossistemas. 
Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos 
ecossistemas. 
Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a 
sustentabilidade do planeta Terra. 

 

Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir 
para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 
Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos 
ecossistemas. 
Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas. 
Compreender a classificação dos recursos naturais. 
Compreender o modo como são explorados e transformados os 
recursos naturais. 
Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do 
território com a proteção e a conservação da Natureza. 
Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território. 
Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento 
sustentável. 
Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria 
da qualidade de vida das populações humanas. 
Debater os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos 
 Compreensão e expressão oral e escrita 
 Domínio de meios de comunicação, 

instrumentos e técnicas de trabalho 
 Domínio de vocabulário 
 Resolução de problemas 
 Pesquisa, seleção, organização e 

memorização da informação e dos 
conhecimentos 

 Desempenho na atividade experimental 
e/ou aula de campo 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Não domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta muito fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela falta de responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 
 Organização do caderno diário e apresentação do material necessário); 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela falta de persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

2 

 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Domina com alguma limitação os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela pouca responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 
 Organização do caderno diário e apresentação do material necessário); 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela pouca persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a 

comunidade educativa. 

3 

 Revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias. 
 Domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, selecção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho satisfatório na atividade experimental. 
 Revela responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 
 Organização do caderno diário e apresentação do material necessário); 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

4 

 Revela alguma facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com alguma facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho bastante satisfatório na atividade experimental. 
 Revela bastante responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela bastante persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a 

comunidade educativa. 

5 

 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com grande facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra grande capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho muito satisfatório na atividade experimental. 
 Revela muita responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela muita persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 
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8.º ano 

 

Físico-Química 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Natureza corpuscular da matéria: Constituição da matéria; 

sólidos, líquidos e gases. Temperatura e agitação 
corpuscular; pressão, temperatura e volume de um gás. 

 Átomos e seus agrupamentos: constituição dos átomos; 
símbolos químicos; moléculas; Fórmulas químicas; 
substâncias elementares, compostas e misturas de 
substâncias. 

 Iões. Símbolos de iões e fórmulas químicas de sais.   
 Escrita, acerto e leitura de equações químicas. Conservação 

da massa – Lei de Lavoisier 
 Reações de oxidação-redução. Combustões. 
 Reações de ácido-base: ácidos e bases no dia-a-dia; 

indicadores ácido-base; indicador universal e escala de pH; 
reações entre soluções ácidas e básicas. 

 Solubilidade de sais. Reações de precipitação na natureza e 
em nossas casas. 

 Velocidade de uma reação química. 
 Fatores que influenciam a velocidade das reações químicas: 

efeito da concentração dos reagentes, da temperatura, do 
estado de divisão do(s)  reagente(s) sólido(s), da luz e dos 
catalisadores. 

 

 Origem do som. 
 Fontes sonoras e instrumentos musicais. 
 Frequência da fonte sonora. 
 O modo de propagação do som no ar e a sua velocidade de propagação. 
 Características de uma onda: frequência, período, amplitude e velocidade. 
 A onda sonora como uma onda de pressão.  
 Atributos do som: intensidade, altura e timbre. Som puro e complexo. 

Sinais sonoros visualizados num osciloscópio. 
 Deteção do som pelo ser humano: o ouvido 
 Espetro sonoro; sons audíveis, infrassons e ultrassons. 
 Nível de intensidade sonora; limiar de audição e de dor; sonómetro; 

audiograma. 
 Poluição sonora. 
 Reflexão som e aplicações. Absorção e refração do som. 
 Luz visível e não visível. Corpos luminosos e iluminados. A visão dos 

objetos. 
 Propagação da luz. Velocidade de propagação da luz. Materiais 

transparentes, opacos e translúcidos. Sombra e penumbra. Propagação 
retilínea da luz. 

 Ondas mecânicas e eletromagnéticas. 
 A luz como uma onda. O espetro eletromagnético. 
 Reflexão da luz, absorção da luz e refração da luz. 
 Os vários tipos de espelhos, planos e curvos, e as imagens dadas por 

eles. 
 Lentes e imagens dadas pelas lentes. O olho humano. Correção de 

defeitos de visão por meio de lentes. 
 Dispersão da luz branca e a cor dos objetos opacos. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição e aplicação de conceitos e 

conhecimentos 

 Domínio de técnicas de pesquisa e 

organização de informação 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 
 Muito frequentemente o aluno não executa os trabalhos 
 Muito frequentemente o aluno não apresenta o material necessário 
 Várias vezes o aluno se recusa a realizar as tarefas da aula 
 Muito frequentemente o aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem grande falta de autonomia 
 O aluno não trabalha em grupo 
 O aluno tem frequentemente comportamento perturbador e de indisciplina nas aulas 
 A classificação das fichas de avaliação é inferior a 20% 

 

2 

 
 O aluno realiza irregularmente os trabalhos 
 O aluno tem fraca participação nas aulas e nas atividades ou participação perturbadora 
 O aluno tem dificuldade em trabalhar em grupo 
 O aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem falta de autonomia 
 O aluno demonstra desinteresse em ultrapassar as suas dificuldades 
 O aluno apresenta dificuldades na aquisição dos conteúdos programáticos e na aplicação dos conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 20% e 49% 

 

3 

 
 O aluno revela interesse pela disciplina 
 O aluno participa regularmente nas atividades 
 O aluno participa e coopera nas atividades realizadas em grupo 
 O aluno é normalmente assíduo e pontual 
 O aluno age com autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 50% e 69% 

 

4 

 
 O aluno revela muito interesse e empenho 
 O aluno tem boa participação nas atividades 
 O aluno participa e coopera ativamente nas atividades de grupo 
 O aluno é muito assíduo e pontual 
 O aluno tem grande autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 70% e 89%. 

 

5 

 
 O aluno está sempre interessado pela disciplina 
 O aluno tem uma excelente participação em todas as atividades propostas 
 O aluno revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostos 
 O aluno é assíduo e pontual 
 O aluno tem grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina, assim como na aplicação de novos 

conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se acima de 90% 
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8.º ano 

 

Educação Visual 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Adquirir e compreender os conhecimentos teóricos; 

Mostrar capacidade de saber ver e observar;  

Evidenciar capacidade de comunicação/expressão visual;  

Usar a língua portuguesa com correção. 

Reconhecer valores artísticos, plásticos e funcionais nas diferentes 

linguagens da Arte, história da Arte, Design e Engenharia;  

Identificar informação em contextos variados; 

Apresentar e fundamentar diversidade de ideias. 

Conhecer o vocabulário e os conceitos específicos da disciplina;  

Compreender e aplicar as técnicas expressivas;  

Pesquisar, recolher e tratar informação pertinente. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 
 Comunicação, discussão e defesa de ideias 

próprias 
 Domínio das técnicas: domina técnicas e 

matérias de expressão diversa 
 Domínio dos instrumentos de trabalho 
 Pesquisa e tratamento de informação diversa 

com aplicação ao trabalho 
 Criatividade 
 Cumprimento dos prazos de entrega dos 

trabalhos 
 Capacidade de utilização de novas 

tecnologias enquanto ferramentas de 
conhecimentos específicos da disciplina; 

 Conhecimento dos fundamentos das 
Unidades Didáticas abordadas (utilização de 
vocabulário próprio da disciplina, identificação 
de informação em contextos variados, 
evidência de capacidade de comunicação e 
expressão visual e estética; 

 Desenvolvimento do sentido da apreciação 

estética e artística. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 
 O aluno não revela qualquer interesse em investigar, recolher e organizar a informação.  
 Revela falta de assiduidade e não respeita as regras da sala de aula. 

2  O aluno revela pouco interesse em investigar, recolher e organizar a informação. 

3  O aluno investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela alguma criatividade. 

4  O aluno com facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela criatividade. 

5 
 O aluno com muita facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais.  
 Revela muita criatividade e expressividade. 
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8.º ano 

 

TIC 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 
1 – Informação 

 A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 
 Utilização do computador e dispositivos eletrónicos similares; 
 Pesquisa da informação na Internet; 
 Análise da informação na Internet. 

2 – Produção 
 Utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferramentas de comunicação. 
 Produção e edição de documentos (Microsoft Word avançado). 
 Produção e edição de apresentações multimédia (Microsoft PowerPoint avançado). 

3 – Dados e Estatísticas 
 Produção e edição de uma folha de cálculo (Microsoft Excel). 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Dominar técnicas fundamentais de: 
     - pesquisa; 
     - seleção de informação; 
     - organização de informação; 
 Aplicar conhecimentos adquiridos em 

situações novas; 
 Revelar evolução no domínio das 

competências; 
 Demonstrar destreza e autonomia na 

utilização de hardware e software 
informático, bem como na utilização dos 
meios tecnológicos disponíveis; 

 Promover o desenvolvimento de 
competências na utilização das 
tecnologias da informação e 
comunicação que permitam uma literacia 
digital generalizada; 

 Fomentar o interesse pela pesquisa, 
pela descoberta e pela inovação; 

 Utilizar os principais programas de 
produtividade do Office. 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 
 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela falta de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não apresenta trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita; 
 Não domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico; 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta muito fraco desempenho na atividade prática; 

 Apresenta uma destreza muito reduzida no manuseamento do equipamento informático. 

2 

 Revela pouca responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Não apresenta regularmente trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a comunidade 

educativa; 
 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita; 
 Domina com alguma limitação os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico; 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos; 
 Apresenta fraco desempenho na atividade prática; 

 Apresenta pouca destreza no manuseamento do equipamento informático. 

3 

 Revela responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta regularmente trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias; 
 Domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 

4 

 Revela bastante responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela alguma facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias; 
 Domina com alguma facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho bastante satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta bastante destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 

5 

 Revela muita responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Apresenta sempre trabalhos de casa, material necessário e hábitos de estudo; 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade educativa; 
 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias; 
 Domina com grande facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho; 
 Aplica corretamente o vocabulário científico; 
 Demonstra grande capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos conhecimentos; 
 Apresenta um desempenho muito satisfatório na atividade prática; 
 Apresenta bastante destreza e autonomia no manuseamento do equipamento informático. 
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8.º ano 

 

Laboratório de Artes Visuais e Multimédia  

[Oferta de Escola] 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Conhecer, dominar e utilizar as ferramentas de tratamento e geração 

de material digital para multimédia (imagens, sons, vídeos, 

fotografia, animação...)  

 

Desenvolver as capacidades de organização e desenvolvimento de 

projetos multimédia;  

 

Explorar e reutilizar material de áreas afins e complementares 

(desenho, pintura, escultura, vídeo, fotografia, animação...) fazendo 

o seu aproveitamento e integração no contexto de material 

digitalizado para a promoção e desenvolvimento de projetos 

multimédia;  

 

 

Aprender a analisar e criticar trabalhos, auto e heteroavaliação, numa 

perspetiva de melhoria de formas e conteúdos;  

 

 

Desenvolver formas de colaboração em equipa que permitam levar a 
cabo os objetivos traçados na prossecução de um projeto. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aplicação de conceitos 

 Domínio das técnicas  

 Domínio dos instrumentos e equipamentos de 

trabalho 

 Criatividade 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  
 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 
 O aluno não revela qualquer interesse em investigar, recolher e organizar a informação.  

 Revela falta de assiduidade e não respeita as regras da sala de aula. 

2  O aluno revela pouco interesse em investigar, recolher e organizar a informação. 

3  O aluno investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela alguma criatividade. 

4  O aluno com facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela criatividade. 

5 
 O aluno com muita facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais.  

 Revela muita criatividade e expressividade. 
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8.º ano 

 

Educação Física 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade física, realizada de forma regular, organizada e sistemática, como forma de saúde; 
 - Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento 
multilateral e harmonioso do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades física. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

Competências específicas da disciplina/modalidade:  
 Realiza as ações motoras de acordo com o padrão 

motor. 
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações à 

situação concreta.  
 Realiza as tarefas cumprindo as exigências 

regulamentares. 
 Realiza a função de árbitro 

 
Conhecimentos específicos da disciplina: Conhece os 
fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 
(regulamentos/regras, linguagem especifica, 
componentes críticas, adaptações do organismo ao 
esforço, etc.). 

Instrumentos de avalia-
ção diagnóstica 

 

Testes 10% 

Trabalho de aula 60% 

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 
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8.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não realiza os critérios do padrão motor, não executando o gesto global. 
 Não cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Não aplica as ações motoras à situação concreta. 
 Não conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações do organismo ao 

esforço, etc.). 
 Nunca ou raramente realiza as aulas. Nunca ou raramente justifica. Revela total desinteresse. Nunca chega a horas.  
 Não revela respeito pelos intervenientes (professores, funcionários, colegas, adversários…).  
 Estraga o material e/ou põe em perigo a segurança na aula com comportamentos desadequados. Apresenta-se desleixadamente.  
 Não cumpre os cuidados higiénicos. 

2 

 Não realiza vários critérios do padrão motor, alterando o gesto global. 
 Raramente cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Raramente aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta 
 Conhece deficientemente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações do 

organismo ao esforço, etc.) 
 Não realiza várias aulas. Raramente justifica. Revela pouco interesse e/ou nem sempre participa adequadamente. Chega frequentemente atrasado. 
 Tem dificuldade em ouvir e aceitar a opinião dos outros, em aceitar a derrota, em respeitar o adversário e em apoiar os colegas. 
 Por vezes, não utiliza corretamente o material e não cumpre regras de segurança na aula. O equipamento não é adequado e/ou não é limpo.  
 Muitas vezes não cumpre os cuidados higiénicos. 

3 

 Realiza o gesto global com algumas alterações dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre algumas exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica algumas vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se e colabora com o grupo. 
 Conhece razoavelmente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações do 

organismo ao esforço, etc.). 
 Conhece processos de elevação e manutenção da condição física mas não os aplica de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta alguns fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e algumas de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui alguns conhecimentos sobre técnica, organização, regras,....  
 Interpreta de forma rudimentar os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta com alguma dificuldade os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de 

prática das modalidades 
 Aceita a vitória e a derrota, a opinião dos outros e o apoio dos colegas. 
 Utiliza corretamente o material e as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e cumpre os cuidados higiénicos. 
 Por vezes interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Por vezes promove a entreajuda.  
 Coopera, mas nem sempre é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta algumas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

4 

 Realiza o gesto global cumprindo a maioria dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre a maioria das exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica a maioria das vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se, colabora e estimula a participação no grupo. 
 Conhece bem os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações do organismo ao 

esforço, etc.). 
 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos sobre técnica, organização, regras,....  
 Interpreta os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de prática das 

modalidades 
 Apresenta justificação médica ou do encarregado de educação, ou um máximo de 1 faltas (por período) sem justificação, realizando as restantes aulas. Participa 

autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. 
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia e aceita o apoio dos colegas. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança. Utiliza equipamento adequado e apresenta-se de forma cuidada. 

Cumpre os cuidados higiénicos. 
 Faz esforços de autoaperfeiçoamento.  
 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Promove a entreajuda.  
 Coopera e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

5 

 Realiza o gesto global cumprindo todos os critérios do padrão motor. 
 Cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas e rentabiliza-as integrando múltiplos aspetos do jogo.  
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta, integrando múltiplos aspetos do jogo. Integra-se, colabora e estimula a participação no 

grupo. 
 Conhece e justifica os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações do organismo 

ao esforço, etc.). 
 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos corretos sobre técnica, organização, regras,...  
 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta corretamente os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de prática 

das modalidades 
 Realiza as aulas, apresentando justificação médica ou do encarregado de educação nas exceções. Participa autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. Põe 

dúvidas e expressa opiniões.  
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia, aceita o apoio e incentiva os colegas. Presta ajuda a colegas com dificuldades. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e apresenta-se de forma 

cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. Avalia de forma crítica o seu trabalho e o dos outros. 
 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia sempre os esforços dos companheiros. Promove sempre a entreajuda.  
 Coopera sempre e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  

 Apresenta diversas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 
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8.º ano 

 

Educação Moral e Religiosa Católica 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Competências Essenciais de EMRC 
O aluno, no final da Educação Básica, deve ser capaz de: 

1. Reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos 
seus atos; 

2. Saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento; 
3. Assumir a sexualidade integrando-a na construção do seu projeto de realização humana; 
4. Fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais; 
5. Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar; 
6. Valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e solidária; 
7. Conhecer o mundo e apreciá-lo; 
8. Saber julgar criteriosamente a realidade; 
9. Reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; 
10. Compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 
11. Reconhecer a originalidade do Cristianismo e valorizar o contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e da sociedade; 
12. Entender de forma consciente a proposta da Mensagem Cristã. 

 

 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 20% 

 
 Assembleia de Turma 
 Trabalho desenvolvido na sala de aula: 
 Trabalho de grupo, trabalho individual, debates, 

jogos, participação oral correta 
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportamento 
e valores 

80% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

20% 

▪ Participação 20% 

▪ Comportamento 40% 
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8.º ano 

 
 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Não consegue construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Não identifica o fundamento religioso da moral cristã  
 Não consegue mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Não se relaciona com os outros de forma cooperante e solidária  
 Não identifica o núcleo central do Catolicismo  
 Não sabe usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos 
 Não interpreta nem aprecia produções estéticas cristãs 

2 

 Revela dificuldades em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela dificuldades em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela dificuldades em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela dificuldades em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela dificuldades em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela dificuldades em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela dificuldades em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela dificuldades em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  

3 

 Revela alguma facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela alguma facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela alguma facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela alguma facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela alguma facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela alguma facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela alguma facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela alguma facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

4 

 Revela facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

5 

 Revela muita facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela muita facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela muita facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela muita facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela muita facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela muita facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela muita facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela muita facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  
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8.º ano 

 

 

Literacias da Escrita 

[Oferta Complementar] 

 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Compreensão e produção oral  

 Compreensão e produção escrita 

 Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-

mentos 

 Pesquisa e tratamento da informação 

 

Componente do currículo de natureza 

instrumental: 

Utilização das TIC 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 

Português 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
ORALIDADE O9 
 
1. Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade. 
2. Consolidar processos de registo e tratamento de informação. 
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação 
discursiva. 
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de orga-
nização e de coesão discursiva. 
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes categorias, 
géneros e com diferentes 

finalidades. 
6. Reconhecer a variação da língua. 
 
LEITURA L9 
 
7. Ler em voz alta. 
8. Ler textos diversos. 
9. Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 
10. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento 
da informação. 
11. Ler para apreciar textos variados. 
12. Reconhecer a variação da língua. 
13. Planificar a escrita de textos. 

 
14. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
15. Escrever para expressar conhecimentos. 
16. Escrever textos expositivos. 
17. Escrever textos argumentativos. 
18. Escrever textos diversos. 
19. Rever os textos escritos. 
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL9 
 
20. Ler e interpretar textos literários 
21. Apreciar textos literários.  
22. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais. 
23. Ler e escrever para fruição estética.  
 
 
GRAMÁTICA G9 
 
24. Explicitar aspetos da fonologia do português. 
25. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização 
do léxico. 
 
 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

▪ Leitura / Educação Literária 
▪ Compreensão e produção oral  
▪ Compreensão e expressão escrita  
▪ Aquisição e aplicação de conceitos e conheci-
mentos 
▪ Pesquisa e tratamento da informação 
▪ Realização dos trabalhos de casa 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
▪ Utilização das TIC  

Ficha de avaliação dia-
gnóstica 

 

Testes 50% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

▪ Ausência de trabalhos de casa; 
▪ Ausência de trabalhos de material da disciplina; 
▪ Recusa da realização das tarefas da aula; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Não consegue exprimir-se oralmente; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
▪ Desconhece grande parte do vocabulário; 
▪ Fichas de avaliação com classificação inferior a 20%. 
 

2 

▪ Realização irregular dos trabalhos de casa; 
▪ Falhas de material da disciplina; 
▪ Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
▪ Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
▪ Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
▪ Não adquiriu as aprendizagens específicas propostas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
▪ Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
▪ Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
▪ Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
▪ Desconhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 
 

3 

 
▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Participação regular nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
▪ Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
▪ Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

 

4 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Boa participação nas atividades da aula; 
▪ Revela bastante interesse pela disciplina; 
▪ Adquiriu as aprendizagens específicas propostas com facilidade; 
▪ Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece grande parte do vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 
 

5 

▪ Realização regular dos trabalhos de casa; 
▪ Excelente participação nas atividades da aula; 
▪ Revela interesse constante pela disciplina; 
▪ Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
▪ Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 
situações; 
▪ Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 
▪ Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
▪ Produz enunciados escritos com correção; 
▪ Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
▪ Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
▪ Conhece muito vocabulário; 
▪ Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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9.º ano 

 

Inglês 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Conteúdos temáticos 
 
Tipos de férias 
Atividades para o verão 

Experiências de vida 

 Experiências enriquecedoras 

 Socialização 

 Intercâmbios estudantis 
 

Saúde  
 Problemas de saúde 
 Organizações de saúde não governamentais 

Voluntariado  
 Trabalho de voluntariado 
 Organizações de voluntariado 

As Novas Tecnologias 
 Tecnologias  
 Inventos 
 Abreviaturas de tecnologias 

 
Livros e Autores 

 Livros 
 Autores famosos 
 Rimas 

Conteúdos gramaticais 
 

• Past Simple and Past Continuous  
• Connectors: either… or; neither… nor 
• Question tags 
• If Clauses:  
. 1st Conditional (revision) 
. 2nd Conditional  
• Idioms  
• Verbs  
• verbs + infinitive 
• verbs + ing forms 
• Relative pronouns 
• who, which, that (omission) 
• Connectors  
• result, consequence and contrast 
• Past Perfect 
• Reported Speech 
• statements 
• Questions, commands, requests and suggestions 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral 
 Leitura 
 Interação oral 
 Produção Oral 
 Escrita 
 Domínio Intercultural 
 Léxico e Gramática 
 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização dasTIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 30% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 25% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 
 Ausência de trabalhos e material da disciplina; 
 Recusa da realização das tarefas da aula; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas;  
 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Não consegue exprimir-se oralmente; 
 Produz enunciados escritos muito incorretos; 
 Compreende e interpreta muito poucas situações de comunicação oral e escrita; 
 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar; 
 Desconhece grande parte do vocabulário; 
 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

 Realização irregular dos trabalhos de casa; 
 Falhas de material da disciplina; 
 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 
 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 
 Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 
 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da implementação das medidas de apoio individualizadas; 
 Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas dificuldades; 
 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 
 Compreende e interpreta poucas situações de comunicação oral e escrita; 
 Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe aplicar de forma muito correta; 
 Desconhece parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Participação regular nas atividades da aula; 
 Revela interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca dificuldade; 
 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita;  
 Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca dificuldade; 
 Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 
 Compreende e interpreta algumas situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
 Conhece parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Boa participação nas atividades da aula; 
 Revela bastante interesse pela disciplina; 
 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 
 Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 
 Produz enunciados escritos com correção; 
 Compreende e interpreta bastantes situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las de forma correta; 
 Conhece grande parte do vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 
 Excelente participação nas atividades da aula; 
 Revela interesse constante pela disciplina; 
 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostas; 
 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 

situações; 
 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 
 Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 
 Produz enunciados escritos com correção; 
 Compreende e interpreta muitas situações de comunicação oral e escrita; 
 Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplica-las de forma correta; 
 Conhece muito vocabulário; 
 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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9.º ano 

 

Francês 

 
 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreensão oral 

 O aluno: 

 Compreende as ideias principais; 

 Seleciona informação pertinente em textos diversos, 

sempre que as ideias sejam estruturadas com 

marcadores explícitos, predomine vocabulário 

frequente e a articulação seja clara.  
 

Compreensão escrita 

 O aluno: 

 Compreende as ideias principais; 

  Seleciona informação pertinente em textos descritivos, 

narrativos, explicativos e argumentativos, sempre que 

as ideias sejam estruturadas com marcadores 

explícitos e predomine vocabulário frequente. 
 

Interação oral 
O aluno: 

 Interage em conversas inseridas em situações 

familiares; 

 Troca ideias, informações e opiniões; 

 Usa vocabulário frequente e estruturas frásicas 

diversas; 

 Pronuncia geralmente de forma clara e com ritmo e 

entoação apropriados. 

 

Interação escrita 
O aluno: 

 Escreve mensagens diversas; 

 Pede e dá informações; 

 Adequa as mensagens ao destinatário; 

 Exprime a sua opinião com clareza; 

 Utiliza vocabulário frequente e estruturas gramaticais 

simples. 
 

Produção oral 
O aluno: 

 Exprime-se, com alguma fluência, em monólogos 

preparados previamente; 

 Descreve e narra informações sobre assuntos do seu 

interesse; 

 Exprime os seus gostos e opiniões; 

 Usa vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas; 

 Pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e 

entoação apropriados. 
 

Produção escrita 
O aluno: 

 Escreve textos diversos; 

 Descreve situações e narra acontecimentos; 

 Expõe informações e opiniões; 

 Utiliza vocabulário frequente, estruturas gramaticais 

simples e recursos adequados para construir textos 

coerentes e coesos. 
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Compreensão oral e escrita 

 Expressão oral e escrita 

 Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 5% 

Trabalho de aula 15% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Ausência de trabalhos de casa; 

 Ausência de trabalhos de material da disciplina; 

 Recusa da realização das tarefas da aula; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 

 Acentuada falta de assiduidade por motivos não justificados; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades básicas 

nos domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Não revela qualquer progresso ao nível das capacidades 

básicas nos domínios da compreensão e expressão oral e 

escrita; 

 Não consegue exprimir-se oralmente; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta muito poucas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Desconhece grande parte das regras gramaticais e não as 

sabe aplicar; 

 Desconhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação inferior a 20%. 

2 

 Realização irregular dos trabalhos de casa; 

 Falhas de material da disciplina; 

 Fraca participação oral ou participação oral perturbadora; 

 Comportamento perturbador e de indisciplina na sala de aula; 

 Desinteresse em ultrapassar as dificuldades; 

 Não adquiriu as aprendizagens específicas, apesar da 

implementação das medidas de apoio individualizadas; 

 Revela pouco progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente, mas com muitas 

dificuldades; 

 Produz enunciados escritos muitos incorretos; 

 Compreende e interpreta poucas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Desconhece parte das regras gramaticais e não as sabe 

aplicar de forma muito correta; 

 Desconhece parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 20% e os 49%. 

3 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Participação regular nas atividades da aula; 

 Revela interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com alguma ou pouca 

dificuldade; 

 Revela algum progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com alguma ou pouca 

dificuldade; 

 

 Produz enunciados escritos com um mínimo de correção; 

 Compreende e interpreta algumas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece parte das regras gramaticais e sabe aplicá-las 

de forma correta; 

 Conhece parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 50% e os 69%. 

4 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Boa participação nas atividades da aula; 

 Revela bastante interesse pela disciplina; 

 Adquiriu as aprendizagens específicas com facilidade; 

 Revela bastante progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão oral e escrita; 

 Consegue exprimir-se oralmente com facilidade; 

 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta bastantes situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece bastantes regras gramaticais e sabe aplicá-las 

de forma correta; 

 Conhece grande parte do vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 70% e os 89%. 

5 

 Realização regular dos trabalhos de casa; 

 Excelente participação nas atividades da aula; 

 Revela interesse constante pela disciplina; 

 Revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na 

resolução dos problemas e atividades propostas; 

 Grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da 

disciplina assim como na aplicação dos conhecimentos a novas 

situações; 

 Revela grande progresso ao nível das capacidades básicas nos 

domínios da compreensão e expressão orais e escritas; 

 

 Consegue exprimir-se oralmente com muita facilidade; 

 Produz enunciados escritos com correção; 

 Compreende e interpreta muitas situações de 

comunicação oral e escrita; 

 Conhece muitas regras gramaticais e sabe aplicá-las de 

forma correta; 

 Conhece muito vocabulário; 

 Testes com classificação entre os 90% e os 100%. 
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9.º ano 

 

História 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Conhecer e compreender o imperialismo do século XIX 
- Conhecer e compreender as causas e o desenrolar da I Grande Guerra 
- Conhecer as transformações geopolíticas decorrentes  
da I Grande Guerra 
- Conhecer e compreender as transformações económicas do após-guerra  
- Conhecer e compreender a Revolução Soviética 
- Conhecer e compreender as transformações socioculturais das primeiras 
décadas do século XX 
- Conhecer e compreender a crise e queda da Monarquia Constitucional 
- Conhecer e compreender as realizações e dificuldades  
da I República (1910-1914) 
- Conhecer e compreender o derrube da I República e a sua substituição por 
um regime ditatorial (1914-1926) 
- Conhecer e compreender a «Grande Depressão» dos anos 30 e o seu 
impacto social 
- Conhecer e compreender a emergência e consolidação do(s) fascismo(s) 
nas décadas de 20 e 30 
- Conhecer e compreender a emergência e consolidação do Estado Novo em 
Portugal 
- Conhecer e compreender o regime totalitário estalinista implantado na 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
- Conhecer e compreender as respostas dos regimes demoliberais  
à crise de 1929 e à «Grande Depressão» da década de 30 
- Conhecer e compreender a origem, o decorrer e o desfecho do conflito 
- Conhecer e compreender as consequências demográficas, económicas e 
geopolíticas da II Guerra Mundial 

- Conhecer e compreender a nova «ordem mundial» do após-guerra 
- Conhecer e compreender os efeitos da nova «ordem mundial» do após-
guerra em Portugal 
- Conhecer e compreender os movimentos de independência das colónias, 
do após-guerra aos anos 70 
- Conhecer e compreender as consequências da política do Estado Novo 
perante o processo de descolonização do após-guerra 
- Conhecer e compreender o dinamismo económico-social dos países 
capitalistas desenvolvidos e de desenvolvimento intermédio (modelo de 
Estado- providência) do após-guerra aos anos 70 
- Conhecer as características das sociedades ocidentais desenvolvidas 
- Conhecer e compreender a desagregação do Estado Novo 
- Conhecer e compreender a revolução democrática portuguesa 
- Compreender a evolução ocorrida desde as «crises petrolíferas» até ao 
colapso do Bloco Soviético 
- Conhecer e compreender a unidade e diversidade do mundo comunista, os 
seus bloqueios e ruturas 
- Conhecer e compreender a emergência e os limites do unilateralismo 
americano  
- Conhecer e compreender o atual processo de globalização 
- Conhecer os efeitos da integração portuguesa na Comunidade 
Europeia/União 
Europeia 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não identifica ou distingue as várias fontes  
 Não interpreta/ relaciona os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Não pesquisa, nem seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Não elabora pequenas sínteses escritas e orais.  
 Não problematiza aspetos divergentes nas fontes. 
 Não utiliza unidades de referência: milénio, século, quarto de século, década, períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura;  
 Não analisa e não elabora tabelas cronológicas simples;  
 Não interpreta, compreende nem constrói barras/frisos cronológicos simples;  
 Não ordena/ não seleciona e não compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Não utiliza a periodização para novas aprendizagens; 
 Não relaciona a Historia nacional, com a europeia e mundial. 
 Não localiza em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Não integra/utiliza a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Não elabora e não analisa plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Não utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Não interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Não distingue os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Não aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Não relaciona a História nacional com a História europeia e mundial. 
 Não elabora sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Não problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com falta de correção, por escrito e oralmente;  
 Não aplica vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

2 

 Identifica ou distingue com dificuldade poucas fontes  
 Interpreta poucos dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Raramente pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Raramente realiza, partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos e revela algumas dificuldades na expressão escrita;  
 Raramente problematiza as fontes. 
 Revela dificuldade em utilizar, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década, períodos, idades, épocas, mudanças, 

evolução e rutura;  
 Raramente analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, com bastante dificuldade barras/frisos cronológicos simples;  
 Manifesta dificuldade em ordenar e comparar factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Raramente utiliza a periodização em novas aprendizagens;  
 Relaciona, com dificuldade, a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com dificuldade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com dificuldade, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, com muita dificuldade plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Raramente utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial; 
 Interpreta com dificuldade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com muita dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com muita dificuldade;  
 Dificilmente relaciona a História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, com muita dificuldade, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza, com muita dificuldade, questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com dificuldade por escrito e oralmente;  
 Aplica com dificuldade vocabulário específico da História;  
 Não utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

3 

 Identifica ou distingue algumas fontes; 
 Interpreta alguns dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona dados históricos elementares em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando alguma dificuldade na expressão escrita;  
 Problematiza com alguma dificuldade a informação das fontes. 
 Utiliza, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura;  
 Analisa e elabora tabelas cronológicas simples;  
 Interpreta, compreende e constrói, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas, que não apresentem um elevado grau de 

dificuldade; 
 Utiliza a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, com alguma dificuldade, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos, com alguma dificuldade;  
 Relaciona alguns aspetos da História nacional com a História europeia e mundial.  
 Elabora, sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com alguma correção, por escrito e oralmente;  
 Aplica regularmente o vocabulário específico da História;  
 Utiliza outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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9.º ano 

 
 

4 

 Identifica as fontes  
 Interpreta de forma correta os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona dados históricos em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza, com facilidade, a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando correta expressão escrita;  
 Problematiza a informação das fontes. 
 Utiliza, unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura;  
 Analisa e elabora tabelas cronológicas;  
 Interpreta, compreende e constrói, com facilidade, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara, corretamente, factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas, que não apresentem um 

elevado grau de dificuldade;  
 Utiliza facilmente a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona com facilidade a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com facilidade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com facilidade, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, de forma adequada plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza, com facilidade, conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta corretamente a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, facilmente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica, corretamente, o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Relaciona a História nacional com a História europeia e mundial; 
 Elabora corretamente sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza com facilidade questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com clareza, por escrito e oralmente;  
 Aplica facilmente o vocabulário específico da História;  
 Utiliza frequentemente outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 Identifica e distingue todo o tipo de fontes  
 Interpreta e relaciona de forma correta, os dados contidos nas diversas fontes utilizadas;  
 Pesquisa e seleciona regularmente e com correção dados históricos em trabalho individual ou em grupo;  
 Realiza com facilidade, a partir da pesquisa, pequenos trabalhos escritos, revelando boa expressão escrita e sentido crítico;  
 Problematiza os aspetos divergentes das fontes. 
 Utiliza, facilmente unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década períodos, idades, épocas, mudanças, evolução e rutura; 
 Analisa e elabora, com facilidade, tabelas cronológicas;  
 Interpreta, compreende e constrói, corretamente, barras/frisos cronológicos simples;  
 Ordena e compara, de forma correta e imediata, factos, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas;  
 Utiliza com facilidade a periodização em novas aprendizagens; 
 Relaciona com corretamente a história nacional com a europeia e mundial. 
 Localiza, com facilidade, em diversas formas de representação cartográfica a ação humana;  
 Integra/utiliza, com clareza, a visão diacrónica e multiperspetivada da ocupação do espaço;  
 Elabora e analisa, correta e adequadamente qualquer tipo de plantas, mapas, tabelas, gráficos e esquemas simples;  
 Utiliza, com clareza e oportunidade, conceitos e vocabulário de suporte às representações e construções da realidade espacial;  
 Interpreta com facilidade a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 
 Distingue, fácil e criticamente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos respeitantes aos conteúdos em estudo;  
 Aplica e explica, corretamente conceitos definidos de acordo com os conteúdos;  
 Relaciona correta e facilmente a História nacional com a História europeia e mundial; 
 Elabora corretamente sínteses dos acontecimentos e processos das sociedades;  
 Problematiza criticamente questões atuais para compreender o passado e futuro. 
 Exprime-se com clareza e facilidade, por escrito e oralmente, revelando capacidades de síntese; 
 Aplica corretamente o vocabulário específico da História; 
 Utiliza com facilidade outras formas de comunicação: TIC, expressões dramática e plástica. 
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9.º ano 

 

Geografia 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
-Utilizar corretamente vocabulário geográfico para explicar os padrões de distribuição dos fenómenos geográficos, as suas alterações e inter-
relações. 
-Desenvolver aptidões para pensar geograficamente, isto é, integrar num contexto espacial os vários elementos do lugar, região, Mundo. 
-Compreender a importância do oceano como fonte de recursos e património natural.  
-Conhecer as áreas oceânicas com maior potencial piscatório.  
-Conhecer os diferentes tipos de pesca.  
-Reconhecer as vantagens e desvantagens da aquacultura.  
-Compreender a pesca em Portugal.  
-Compreender o aparecimento e a evolução da indústria.  
-Compreender a distribuição espacial da indústria.  
-Compreender a dinâmica da indústria em Portugal.  
-Contatar a importância crescente dos serviços à escala mundial.  
-Compreender a crescente importância da atividade turística à escala mundial.  
-Compreender a problemática do turismo em Portugal nas suas diversas vertentes.  
-Compreender a importância dos transportes nas dinâmicas dos territórios.  
-Espacializar distâncias absolutas e relativas.  
-Compreender a importância dos diferentes transportes nas dinâmicas dos territórios.  
-Compreender a importância das telecomunicações no mundo global.  
-Compreender a importância dos transportes e telecomunicações nas dinâmicas do território português. 
-Compreender o conceito de crescimento económico e desenvolvimento humano. 
-Localizar países emergentes e compreender a sua dinâmica. 
-Relacionar o grau de desenvolvimento dos países com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
-Perceber os principais obstáculos ao desenvolvimento. 
-Identificar soluções para o desenvolvimento e crescimento económico dos países. 
-Reconhecer a desigual repartição dos recursos pela população mundial e a solidariedade com os que sofrem de escassez desses recursos. 
-Reconhecer as vantagens da cooperação internacional na ajuda ao desenvolvimento. 
-Distinguir suscetibilidade e vulnerabilidade de risco. 
-Distinguir risco de catástrofe 
-Compreender os furacões e os tornados como riscos climáticos com consequências para o meio e a sociedade.  
-Compreender as ondas de frio e de calor como riscos climáticos com influência no meio e na sociedade.  
-Compreender as secas como um risco climático com influência no meio e na sociedade.  
-Compreender as cheias e as inundações como riscos hidrológicos com influência no meio e na sociedade  
-Compreender os movimentos de vertente e as avalanches como riscos geomorfológicos com influência no meio e na sociedade  
-Compreender a importância da atmosfera no equilíbrio térmico da Terra.  
-Compreender a influência da poluição atmosférica na formação do smog e das chuvas ácidas.  
-Conhecer a influência da poluição atmosférica no efeito de estufa e na camada de ozono.  
-Compreender a importância da Hidrosfera no sistema terrestre.  
-Conhecer a influência da poluição da hidrosfera no meio e na sociedade.  
-Compreender a influência da degradação do solo e da desertificação no meio e na sociedade.  
-Compreender a importância da floresta à escala planetária e em Portugal.  
-Compreender a influência dos incêndios florestais no meio e na sociedade.  
-Reconhecer a diferenciação entre os espaços geográficos como resultado de uma interação entre o Homem e o Ambiente. 
-Desenvolver a curiosidade por descobrir e conhecer territórios e paisagens diversas valorizando a sua diversidade como uma riqueza 
natural e cultural que é preciso preservar. 
-Compreender a necessidade de preservar o património natural e promover o desenvolvimento sustentável.  
-Compreender o papel da cooperação internacional na preservação do património natural e na promoção do desenvolvimento sustentável.  
-Ganhar consciência dos problemas provocados pela intervenção do Homem no Ambiente e a predisposição favorável para a sua 
conservação e defesa e a participação em ações que conduzam a um desenvolvimento sustentável. 
-Compreender, assim, a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais com vista ao incrementa da resiliência e ao desenvolvimento 
sustentável.  
-Utilizar corretamente técnicas gráficas e cartográficas de representação espacial para compreender e explicar a distribuição dos fenómenos 
geográficos como crescimento económico, dependência económica, riscos, alterações climáticas, e outros. 
-Desenvolver processos de pesquisa, organização, análise, tratamento, apresentação e comunicação da informação relativa a problemas 
geográficos. 
-Analisar de problemas concretos do Mundo para refletir sobre possíveis soluções. 
-Desenvolver a predisposição para estar informado geograficamente e ter uma atitude crítica face à informação veiculada pelos mass media. 
-Aprender a relativizar a importância do lugar onde vive o indivíduo em relação ao Mundo para desenvolver a consciência de cidadão do 
mundo. 
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9.º ano 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Compreensão de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
Utilização das TIC  

Testes 50% 

Questões de aula 

15% 

Trabalhos realizados 

Trabalho de aula 15% 

  

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Revela muitas dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; não revela 
responsabilidade. 

 Não mostra qualquer interesse e não participa nas atividades; não revela qualquer progressão na aprendizagem; não atinge as 
metas curriculares mínimas propostas. 

2 
 Revela dificuldades na integração da comunidade escolar; no cumprimento das regras e/ou prazos; revela pouca responsabilidade. 
 Revela pouco interesse e participa pouco nas atividades; não atinge as metas curriculares mínimas propostas. 

3 
 Integra-se razoavelmente na comunidade escolar; procura algumas vezes cumprir as regras e/ou prazos; revela alguma 

responsabilidade. 
 Revela razoável interesse e participa satisfatoriamente nas atividades; atinge as metas curriculares mínimas propostas. 

4 
 Integra-se bem na comunidade escolar; procura cumprir as regras e/ou prazos; revela responsabilidade.  
 Revela interesse e participa bem nas atividades; atinge com facilidade as metas curriculares propostas. 

5 
 Integra-se muito bem na comunidade escolar; procura sempre cumprir as regras e/ou prazos; é sempre responsável.  
 Revela muito interesse e participa empenhadamente nas atividades; atinge com muita facilidade as metas curriculares propostas. 
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9.º ano 

 

Matemática 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Reconhecer propriedades da relação de ordem em IR. 
Definir intervalos de números reais. 
Operar com valores aproximados de números reais. 
Resolver inequações do 1.º grau. 
Resolver problemas. 
Utilizar corretamente o vocabulário próprio do método axiomático. 
Desenvolver progressivamente o raciocínio dedutivo e a comunicação matemática com rigor. 
Identificar factos essenciais da axiomatização da geometria. 
Caracterizar a Geometria Euclidiana através do axioma das paralelas. 
Identificar posições relativas de retas no plano utilizando o axioma euclidiano de paralelismo. 
Identificar planos paralelos, retas paralelas e retas paralelas a planos no espaço euclidiano. 
Identificar planos perpendiculares e retas perpendiculares a planos no espaço euclidiano. 
Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos paralelos. 
Comparar e calcular áreas e volumes. 
Definir e utilizar razões trigonométricas de ângulos agudos. 
Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito.  
Ser capaz de resolver problemas, raciocinar e comunicar em contexto matemático e não matemático.  
Desenvolver a capacidade de raciocinar matematicamente e de comunicar com rigor.  
Identificar lugares geométricos. 
Conhecer propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência. 
Relacionar grandezas inversamente proporcionais. 
Definir funções de proporcionalidade inversa. 
Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau. 
Completar quadrados e resolver equações do 2.º grau. 
Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau. 
Desenvolver destreza de cálculo numérico e algébrico. 
Organizar e representar dados em histogramas. 
Desenvolver a compreensão da noção de probabilidade. 
Utilizar corretamente a linguagem das probabilidades.   

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

A avaliação dos alunos incide sobre o programa e 
as metas curriculares: 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos de conteúdos programáticos 
organizados nos domínios:  
 Números e Operações (NO9) 
 Geometria e Medida (GM9)  
 Funções, Sequências e Sucessões (FSS9)  
 Álgebra (ALG9) 
 Organização e Tratamentos de Dados 

(OTD9) 
 Utilização das capacidades transversais, na 

construção, consolidação e mobilização dos 
conhecimentos matemáticos:  
 Resolução de Problemas: compreensão do 

problema; conceção, aplicação e 
justificação de estratégias. 

 Raciocínio matemático: justificação; 
argumentação, formulação e teste de 
conjeturas. 

 Comunicação matemática: interpretação; 
representação; expressão; discussão. 

 
Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 50% 

Questões de aula 10% 

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 
 
 

Nível Perfis de Desempenho 

1 

 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de 
conhecimentos; 

 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e 
expressão oral e escrita; 

 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de 
vocabulário matemático; 

 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, 
pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 Revela falta de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 
organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 

 Não realiza os trabalhos de casa; 
 Não apresenta o material necessário nem hábitos de trabalho e 

estudo; 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem 

como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 

2 

 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e 
aplicação de conhecimentos; 

 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral 
e escrita; 

 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário 
matemático; 

 Demonstra reduzida capacidade na resolução de 
problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 Revela pouca responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 
organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 

 Não realiza regularmente trabalhos de casa; 
 Nem sem apresenta o material necessário e não tem hábitos de 

trabalho e estudo; 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, 

bem como fraca cooperação e de algum respeito por  toda a 
comunidade educativa. 

3 

 Revela aquisição, compreensão e aplicação de 
conhecimentos; 

 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias; 
 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos. 

 

 Revela responsabilidade, assiduidade, pontualidade, organização, 
persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 

 Apresenta regularmente os trabalhos de casa; 
 Apresenta com regularidade o material necessário e tem hábitos 

de trabalho e estudo; 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem 

como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 

4 

 Revela facilidade na aquisição, compreensão e aplicação 
de conhecimentos; 

 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 
satisfatórias; 

 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, 

pesquisa, utilização das TIC, seleção, organização e 
memorização da informação e dos conhecimentos; 

 

 Revela bastante responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 
organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 

 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material necessário 
tem hábitos de trabalho e estudo; 

 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, 

bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 

5 

 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e 
aplicação de conhecimentos; 

 Compreensão e expressão oral e escrita bastante 
satisfatórias 

 Aplica corretamente o vocabulário matemático; 
 Demonstra grande capacidade na resolução de 

problemas, pesquisa, utilização das TIC, seleção, 
organização e memorização da informação e dos 
conhecimentos. 

 

 Revela muita responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 
organização, persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 

 Apresenta sempre os trabalhos de casa e o material necessário 
tem hábitos de trabalho e estudo; 

 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, 

bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
educativa. 
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9.º ano 

 

Ciências Naturais 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 

Compreender a importância da saúde individual e comunitária na 
qualidade de vida da população. 
Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano. 
Compreender a importância do conhecimento genético. 
Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano. 
Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio 
do organismo humano. 
Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do 
organismo humano. 
Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo 
humano. 
Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do 
organismo humano. 
 

 
Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do 
organismo humano. 

Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema 

respiratório. 

Compreender a importância da função excretora na regulação do 

organismo humano. 

Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo 

humano. 

Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do 

organismo. 

Aplicar medidas de suporte básico de vida. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos 
 Compreensão e expressão oral e escrita 
 Domínio de meios de comunicação, 

instrumentos e técnicas de trabalho 
 Domínio de vocabulário 
 Resolução de problemas 
 Pesquisa, seleção, organização e 

memorização da informação e dos 
conhecimentos 

 Desempenho na atividade experimental 
e/ou aula de campo 
 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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9.º ano 

 
 
 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta grandes dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Não domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta graves lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra incapacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta muito fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela falta de responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação com intervenções inoportunas e pouco pertinentes; 
 Revela falta de persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo insatisfatórios, bem como falta de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

2 

 Revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Apresenta dificuldades na compreensão e expressão oral e escrita. 
 Domina com alguma limitação os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Apresenta lacunas ao nível do domínio de vocabulário científico. 
 Demonstra reduzida capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta fraco desempenho na atividade experimental. 
 Revela pouca responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação irregular ou com intervenções pouco oportunas; 
 Revela pouca persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo pouco satisfatórios, bem como fraca cooperação e de algum respeito por toda a 

comunidade educativa. 

3 

 Revela aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita satisfatórias. 
 Domina os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho satisfatório na atividade experimental. 
 Revela responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material necessário); 
 Participação regular e com intervenções oportunas; 
 Revela persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 

educativa. 

4 

 Revela alguma facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com alguma facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho bastante satisfatório na atividade experimental. 
 Revela bastante responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação bastante satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela bastante persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo bastante satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a 

comunidade educativa. 

5 

 Revela bastante facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos. 
 Compreensão e expressão oral e escrita bastante satisfatórias. 
 Domina com grande facilidade os meios de comunicação, instrumentos e técnicas de trabalho. 
 Aplica corretamente o vocabulário científico. 
 Demonstra grande capacidade na resolução de problemas, pesquisa, seleção, organização e memorização da informação e dos 

conhecimentos. 
 Apresenta um desempenho muito satisfatório na atividade experimental. 
 Revela muita responsabilidade (assiduidade, pontualidade, organização do caderno diário e apresentação do material 

necessário); 
 Participação muito satisfatória e com intervenções oportunas; 
 Revela muita persistência, sentido crítico, autonomia e iniciativa; 
 Revela comportamento e atitudes em grupo muito satisfatórios, bem como de cooperação e de respeito por toda a comunidade 
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educativa. 

9.º ano 

 

Físico-Química 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
 Movimento e repouso em relação a um referencial. Instante, 

intervalo de tempo e trajetória. Rapidez média. 
 Movimento retilíneo: gráficos posição-tempo. 
 Velocidade de um corpo.   
 Movimentos uniformes, acelerados e retardados; gráficos 

velocidade-tempo. 
 Aceleração média. 
 Movimentos retilíneos com aceleração constante e respetivos 

gráficos velocidade-tempo. 
 Determinação da distância percorrida. Segurança rodoviária e 

distância de segurança. 
 A força como interação entre corpos. 
 Pares ação-reação e a Terceira Lei de Newton. 
 Resultante de forças. 
 Segunda Lei de Newton. 
 Força numa colisão. 
 Primeira Lei de Newton. 
 Forças e pressão. 
 Forças e dispositivos de segurança rodoviária. 
 Forças de atrito. 
 Energia cinética e energia potencial. Energia potencial gravítica e 

elástica. Transformação de energia cinética em energia potencial e 
vice-versa. 

 Fluidos e impulsão. 
 Correntes elétricas e sua origem. Bons e maus condutores. 
 Componentes de circuitos: fontes de tensão e recetores. 
 Geradores de tensão e aparelho de medida. A pilha de Volta. 
 Corrente elétrica, sua unidade e aparelho de medida. 
 Associações em série e em paralelo. 
 Resistência elétrica e forma de a medir. Lei de Ohm. Resistências 

variáveis. 
 Efeitos da corrente elétrica. 
 Potência. Energia elétrica. Eletricidade em caso de prevenção de 

acidentes. 

 Evolução do modelo atómico. 
 Constituição dos átomos. Massa dos átomos e núcleo atómico. 
 Número atómico e número de massa. Elemento químico e número 

de protões. 
 Constituição dos átomos e representação simbólica. 
 Carga de iões monoatómicos. Representação simbólica de iões. 
 Isótopos. Massa atómica relativa. 
 Nuvem eletrónica, tamanho do átomo e probabilidade de encontrar 

eletrões. 
 Níveis de energia e distribuição eletrónica (de átomos e iões). 

Princípio da energia mínima. Eletrões de valência. Átomos e iões 
mais estáveis. 

 Tabela Periódica dos elementos: regularidade do número atómico e 
constituição. Elementos químicos naturais e artificiais. Evolução da 
Tabela Periódica. 

 Distribuição eletrónica e posição dos elementos na TP. 
 Metais e Não-metais. Propriedades físicas e químicas das 

substâncias elementares. 
 Duas famílias de metais: metais alcalinos e metais alcalino-

terrosos. 
 Duas famílias de não-metais: halogéneos e gases nobres. 
  Substâncias de elementos do grupo 16. 
 Elementos químicos no corpo humano. 
 Tipos de ligação química: ligação covalente, notação de Lewis e 

regra do octeto. Ligação covalente simples, dupla e tripla. 
Substâncias de redes covalentes. 

 Ligação iónica e ligação metálica. 
 O carbono e os hidrocarbonetos: os compostos de carbono e os 

seres vivos; hidrocarbonetos saturados e insaturados; fontes de 
hidrocarbonetos. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 
 Aquisição e aplicação de conceitos e 

conhecimentos 

 Domínio de técnicas de pesquisa e 

organização de informação 

 

Componente do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

Testes 40% 

Questões de aula 20% 

Trabalhos realizados 10% 

Trabalho de aula 10% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 
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Nível Perfil de desempenho 

1 

 Muito frequentemente o aluno não executa os trabalhos 
 Muito frequentemente o aluno não apresenta o material necessário 
 Várias vezes o aluno se recusa a realizar as tarefas da aula 
 Muito frequentemente o aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem grande falta de autonomia 
 O aluno não trabalha em grupo 
 O aluno tem frequentemente comportamento perturbador e de indisciplina nas aulas 
 A classificação das fichas de avaliação é inferior a 20% 

2 

 O aluno realiza irregularmente os trabalhos 
 O aluno tem fraca participação nas aulas e nas atividades ou participação perturbadora 
 O aluno tem dificuldade em trabalhar em grupo 
 O aluno não é assíduo nem pontual 
 O aluno tem falta de autonomia 
 O aluno demonstra desinteresse em ultrapassar as suas dificuldades 
 O aluno apresenta dificuldades na aquisição dos conteúdos programáticos e na aplicação dos conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 20% e 49% 

3 

 O aluno revela interesse pela disciplina 
 O aluno participa regularmente nas atividades 
 O aluno participa e coopera nas atividades realizadas em grupo 
 O aluno é normalmente assíduo e pontual 
 O aluno age com autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 50% e 69% 

4 

 O aluno revela muito interesse e empenho 
 O aluno tem boa participação nas atividades 
 O aluno participa e coopera ativamente nas atividades de grupo 
 O aluno é muito assíduo e pontual 
 O aluno tem grande autonomia 
 O aluno realiza regularmente os trabalhos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se entre 70% e 89%. 

5 

 O aluno está sempre interessado pela disciplina 
 O aluno tem uma excelente participação em todas as atividades propostas 
 O aluno revela muita autonomia, espírito crítico e criatividade na resolução dos problemas e atividades propostos 
 O aluno é assíduo e pontual 
 O aluno tem grande facilidade na aquisição e compreensão dos conteúdos da disciplina, assim como na aplicação de novos 

conhecimentos 
 A classificação das fichas de avaliação situa-se acima de 90% 
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Educação Visual 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
Adquirir e compreender os conhecimentos teóricos; 

Mostrar capacidade de saber ver e observar;  

Evidenciar capacidade de comunicação/expressão visual;  

Usar a língua portuguesa com correção. 

Reconhecer valores artísticos, plásticos e funcionais nas diferentes 

linguagens da Arte, história da Arte, Design e Engenharia;  

Identificar informação em contextos variados; 

Apresentar e fundamentar diversidade de ideias. 

Conhecer o vocabulário e os conceitos específicos da disciplina;  

Compreender e aplicar as técnicas expressivas;  

Pesquisar, recolher e tratar informação pertinente. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

 

 Aplicação de conceitos 
 Comunicação, discussão e defesa de ideias 

próprias 
 Domínio das técnicas: domina técnicas e 

matérias de expressão diversa 
 Domínio dos instrumentos de trabalho 
 Pesquisa e tratamento de informação diversa 

com aplicação ao trabalho 
 Criatividade 
 Cumprimento dos prazos de entrega dos 

trabalhos 
 Capacidade de utilização de novas 

tecnologias enquanto ferramentas de 
conhecimentos específicos da disciplina; 

 Conhecimento dos fundamentos das 
Unidades Didáticas abordadas (utilização de 
vocabulário próprio da disciplina, identificação 
de informação em contextos variados, 
evidência de capacidade de comunicação e 
expressão visual e estética; 

 Desenvolvimento do sentido da apreciação 

estética e artística. 

 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC  

 

Teste de diagnóstico 
 

Trabalhos realizados 35% 

Trabalho de aula 35% 

  

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 
 O aluno não revela qualquer interesse em investigar, recolher e organizar a informação.  
 Revela falta de assiduidade e não respeita as regras da sala de aula. 

2  O aluno revela pouco interesse em investigar, recolher e organizar a informação. 

3  O aluno investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela alguma criatividade. 

4  O aluno com facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais. Revela criatividade. 

5 
 O aluno com muita facilidade investiga, recolhe, organiza a informação e aplica técnicas e materiais.  
 Revela muita criatividade e expressividade. 
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Educação Física 

 

Perfil de aprendizagens específicas 
- Compreender a necessidade da prática da atividade física, realizada de forma regular, organizada e sistemática, como forma de saúde; 
 - Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do 
aluno; 
- Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento 
multilateral e harmonioso do aluno; 
- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades físicas. 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 70% 

Competências específicas da disciplina/modalidade:  
 Realiza as ações motoras de acordo com o padrão 

motor. 
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações à 

situação concreta.  
 Realiza as tarefas cumprindo as exigências 

regulamentares. 
 Realiza a função de árbitro 

 
Conhecimentos específicos da disciplina: Conhece os 
fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 
(regulamentos/regras, linguagem especifica, 
componentes críticas, adaptações do organismo ao 
esforço, etc.). 

Instrumentos de avalia-
ção diagnóstica 

 

Testes 10% 

Trabalho de aula 60% 

  

 

Comportamento e 
valores 

30% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

10% 

▪ Participação 10% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 

 

Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não realiza os critérios do padrão motor, não executando o gesto global. 
 Não cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Não aplica as ações motoras à situação concreta. 
 Não conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 
 Nunca ou raramente realiza as aulas. Nunca ou raramente justifica. Revela total desinteresse. Nunca chega a horas. 
 Não revela respeito pelos intervenientes (professores, funcionários, colegas, adversários…). 
 Estraga o material e/ou põe em perigo a segurança na aula com comportamentos desadequados. Apresenta-se desleixadamente. Não cumpre os 

cuidados higiénicos. 

2 

 Não realiza vários critérios do padrão motor, alterando o gesto global. 
 Raramente cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Raramente aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta 
 Conhece deficientemente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.) 
 Não realiza várias aulas. Raramente justifica. Revela pouco interesse e/ou nem sempre participa adequadamente. Chega frequentemente 

atrasado. 
 Tem dificuldade em ouvir e aceitar a opinião dos outros, em aceitar a derrota, em respeitar o adversário e em apoiar os colegas. 
 Por vezes, não utiliza corretamente o material e não cumpre regras de segurança na aula. O equipamento não é adequado e/ou não é limpo. 

Muitas vezes não cumpre os cuidados higiénicos. 
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3 

 Realiza o gesto global com algumas alterações dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre algumas exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica algumas vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se e colabora com o grupo. 
 Conhece razoavelmente os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 
 Conhece processos de elevação e manutenção da condição física mas não os aplica de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta alguns fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e algumas de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui alguns conhecimentos sobre técnica, organização, regras… 
 Interpreta de forma rudimentar os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta com alguma dificuldade os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e 

das possibilidades de prática das modalidades 
 Aceita a vitória e a derrota, a opinião dos outros e o apoio dos colegas. 
 Utiliza corretamente o material e as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e cumpre os cuidados higiénicos. 
 Por vezes interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Por vezes promove a entreajuda.  
 Coopera, mas nem sempre é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta algumas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

4 

 Realiza o gesto global cumprindo a maioria dos critérios do padrão motor. 
 Cumpre a maioria das exigências regulamentares na realização das tarefas. 
 Aplica a maioria das vezes, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta. Integra-se, colabora e estimula a participação 

no grupo. 
 Conhece bem os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.). 
 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos sobre técnica, organização, regras...  
 Interpreta os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 - Identifica e interpreta os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das possibilidades de 

prática das modalidades 
 Apresenta justificação médica ou do encarregado de educação, ou um máximo de 1 faltas (por período) sem justificação, realizando as restantes 

aulas. Participa autónoma, adequada e empenhadamente. É pontual. 
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia e aceita o apoio dos colegas. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança. Utiliza equipamento adequado e apresenta-

se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. 
 Faz esforços de autoaperfeiçoamento.  
 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros. Promove a entreajuda.  
 Coopera e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

5 

 Realiza o gesto global cumprindo todos os critérios do padrão motor. 
 Cumpre as exigências regulamentares na realização das tarefas e rentabiliza-as integrando múltiplos aspetos do jogo.  
 Aplica, com oportunidade e adequação, as ações motoras à situação concreta, integrando múltiplos aspetos do jogo. Integra-se, colabora e 

estimula a participação no grupo. 
 Conhece e justifica os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, componentes críticas, 

adaptações do organismo ao esforço, etc.). 
 Conhece e aplica processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma.  
 Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.  
 Conhece as regras de higiene e de segurança.  
 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas, e possui conhecimentos corretos sobre técnica, organização, regras...  
 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura física.  
 Identifica e interpreta corretamente os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores limitativos da aptidão física e das 

possibilidades de prática das modalidades 
 Realiza as aulas, apresentando justificação médica ou do encarregado de educação nas exceções. Participação autónoma, adequada e 

empenhadamente. É pontual. Põe dúvidas e expressa opiniões.  
 Aceita a vitória e a derrota e a opinião dos outros. Apoia, aceita o apoio e incentiva os colegas. Presta ajuda a colegas com dificuldades. 
 Colabora na organização da aula, utiliza corretamente o material respeitando as regras de segurança na aula. Utiliza equipamento adequado e 

apresenta-se de forma cuidada. Cumpre os cuidados higiénicos. Avalia de forma crítica o seu trabalho e o dos outros. 
 Aceita as opções e dificuldades reveladas pelos outros.  
 Interessa-se e apoia sempre os esforços dos companheiros. Promove sempre a entreajuda.  
 Coopera sempre e é responsável nas situações de aprendizagem e de organização.  
 Apresenta diversas iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 
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Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

Competências Essenciais de EMRC 
O aluno, no final da Educação Básica, deve ser capaz de: 

1. Reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos 
seus atos; 

2. Saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento; 
3. Assumir a sexualidade integrando-a na construção do seu projeto de realização humana; 
4. Fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais; 
5. Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar; 
6. Valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e solidária; 
7. Conhecer o mundo e apreciá-lo; 
8. Saber julgar criteriosamente a realidade; 
9. Reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; 
10. Compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 
11. Reconhecer a originalidade do Cristianismo e valorizar o contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e da sociedade; 
12. Entender de forma consciente a proposta da Mensagem Cristã. 

 

 
 
 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 20% 

 
 Assembleia de Turma 
 Trabalho desenvolvido na sala de aula: 
 Trabalho de grupo, trabalho individual, debates, 

jogos, participação oral correta 
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua portuguesa 
 Utilização das TIC  

Trabalhos realizados 10% 

 
Trabalho de aula 

 
10% 

 

Comportamento 
e valores 

80% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

20% 

▪ Participação 20% 

▪ Comportamento 40% 
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Nível Perfil de desempenho 

1 

 Não é capaz de interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Não consegue construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Não identifica o fundamento religioso da moral cristã  
 Não consegue mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Não se relaciona com os outros de forma cooperante e solidária  
 Não identifica o núcleo central do Catolicismo  
 Não sabe usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos 
 Não interpreta nem aprecia produções estéticas cristãs 

2 

 Revela dificuldades em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela dificuldades em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela dificuldades em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela dificuldades em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela dificuldades em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela dificuldades em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela dificuldades em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela dificuldades em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  

3 

 Revela alguma facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela alguma facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela alguma facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela alguma facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela alguma facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela alguma facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela alguma facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela alguma facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

4 

 Revela facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

5 

 Revela muita facilidade em interpretar a realidade (histórica, cultural, social, cientifica) e em relacioná-la com a visão cristã  
 Revela muita facilidade em construir um sentido para a realidade pessoal e social  
 Revela muita facilidade em identificar o fundamento religioso da moral cristã  
 Revela muita facilidade em mobilizar valores e princípios éticos em situações diversificadas  
 Revela muita facilidade em relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária  
 Revela muita facilidade em identificar o núcleo central do Catolicismo  
 Revela muita facilidade em usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos  
 Revela muita facilidade em interpretar e apreciar produções estéticas cristãs  
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Literacias Matemáticas 

[Oferta Complementar] 

 

Perfil de aprendizagens específicas 

 
Reconhecer propriedades da relação de ordem em IR. 
Definir intervalos de números reais. 
Operar com valores aproximados de números reais. 
Resolver inequações do 1.º grau. 
Resolver problemas. 
Utilizar corretamente o vocabulário próprio do método axiomático. 
Desenvolver progressivamente o raciocínio dedutivo e a comunicação matemática com rigor. 
Identificar factos essenciais da axiomatização da geometria. 
Caracterizar a Geometria Euclidiana através do axioma das paralelas. 
Identificar posições relativas de retas no plano utilizando o axioma euclidiano de paralelismo. 
Identificar planos paralelos, retas paralelas e retas paralelas a planos no espaço euclidiano. 
Identificar planos perpendiculares e retas perpendiculares a planos no espaço euclidiano. 
Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos paralelos. 
Comparar e calcular áreas e volumes. 
Definir e utilizar razões trigonométricas de ângulos agudos. 
Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito.  
Ser capaz de resolver problemas, raciocinar e comunicar em contexto matemático e não matemático.  
Desenvolver a capacidade de raciocinar matematicamente e de comunicar com rigor.  
Identificar lugares geométricos. 
Conhecer propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência. 
Relacionar grandezas inversamente proporcionais. 
Definir funções de proporcionalidade inversa. 
Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau. 
Completar quadrados e resolver equações do 2.º grau. 
Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau. 
Desenvolver destreza de cálculo numérico e algébrico. 
Organizar e representar dados em histogramas. 
Desenvolver a compreensão da noção de probabilidade. 
Utilizar corretamente a linguagem das probabilidades.   
 

 

 

Domínios Ponderação Indicadores Instrumentos Ponderação 

Aprendizagens 80% 

 

 Aquisição de conhecimentos; 
 Compreensão de conhecimentos; 
 Conhecimento de novas situações;  
 

Componentes do currículo de natureza 
instrumental 
 Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
 Utilização das TIC 

Trabalhos realizados 40% 

Trabalho de aula 40% 

 

Comportamento 
e valores 

20% 

▪ Responsabilidade 

Observação direta 

5% 

▪ Participação 5% 

▪ Comportamento 10% 

 

 

 
 


