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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente plano de estudos e desenvolvimento curricular é um instrumento de trabalho 

que define e sintetiza a adequação do currículo nacional ao contexto e à realidade da escola, 

especificando a sua oferta educativa nas múltiplas dimensões que apresenta - dentro dos limites 

estabelecidos a nível nacional; a organização das diversas áreas e disciplinas do currículo; as 

cargas horárias e os tempos letivos, entre outros aspetos organizacionais, de forma a viabilizar 

as prioridades de atuação da escola preconizadas no Projeto Educativo. 

 

As estratégias de concretização e desenvolvimento do Currículo Nacional e do Plano de 

Estudos e Desenvolvimento Curricular, visa uma adequação ao contexto de cada turma, são 

também objeto dos planos de turma, a elaborar e desenvolver pelos Conselhos de Turma em 

articulação com os Departamentos Curriculares. 
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1. DESENHO CURRICULAR 
 

1.1- Pré-Escolar 

ÁREAS DE CONTEÚDO CARGA HORÁRIA LETIVA 
SEMANAL 

Área de Formação Pessoal e Social 

25h 
Área do Conhecimento do Mundo  

Área da Expressão e da Comunicação: 
 . Domínio da Matemática 
. Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita 
. Domínio das Expressão Dramática, Musical, Motora e Plástica 
 
1.2- 1º Ciclo 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Áreas Disciplinares de frequência obrigatória Carga horária semanal 

Português 7h 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 5h 

Expressões Artísticas e Físico – Motoras 3h 30m 

Apoio ao Estudo 1h 30m 

Oferta complementar (c) - Cidadania Ativa  1h 

 Total de 25 horas 

Áreas Curricular de frequência facultativa  

Educação Moral e Religiosa Católica (b)  1h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (a) 5h 

  
(a) Atividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 8º do Despacho nº 9265-B/2013. 
(b) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho e ponto 4, artigo 9º 
do Despacho nº 9265-B/2013.  
(c) Conforme previsto na alínea a), nº 2 do artigo 13º do Despacho Normativo nº 6/2014 de 26 de maio.  
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No que respeita às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a sua duração semanal é a 
seguinte: 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2h Atividade Física 2h Atividade Física 2h Atividade Física 2h Atividade Física 

2h Ensino da Música 2h Ensino da Música 2h Ensino do Inglês 2h Ensino do Inglês 

1h Ensino do Inglês 1h Ensino do Inglês 1h Ensino da Música  1h Ensino da Música  

 
As AEC serão lecionadas por professores do Agrupamento e por professores contratados pelo mesmo. 

O horário das AEC é de 5 horas semanais e deverá ser, preferencialmente, após o término das atividades 

letivas. Excecionalmente poderá existir flexibilização de horário nas diferentes turmas. 

 

1.3 - 2º Ciclo 
Matriz organizada em períodos de 45m 
 

Componentes do Currículo Carga horária Semanal 

Áreas disciplinares 5º ano 6º ano Total de ciclo 

Línguas e Estudos Sociais    

Português 6x45m (270m) 6x45m (270m) 
24 blocos ou 

1080m 
Inglês 3x45m (135m) 3x45m (135m) 

História e Geografia de Portugal 3x45m (135m) 3x45m (135m) 

Matemática e Ciências    

Matemática 6x45m (270m) 6x45m (270m) 
18 blocos ou 810m 

Ciências Naturais 3x45m (135m) 3x45m (135m) 

Educação Artística e Tecnológica    

Educação Visual 2x45m (90m) 2x45m (90m) 

12 blocos ou 540m Educação Tecnológica 2x45m (90m) 2x45m (90m) 

Educação Musical 2x45m (90m) 2x45m (90m) 

Educação Física 3x45m (135m) 3x45m (135m) 6 blocos ou 270m 

E.M.R.C. (a) 45m 45m 2 blocos ou 90m 

Total 
31 blocos ou 

1395m 

31 blocos ou 

1395m 

62 blocos ou 

2790m 

Oferta Complementar (b) 

Formação Cívica 
45m 45m 90m 

Apoio ao Estudo (c) 5x45m (225m) 5x45m (225m) 10 blocos ou 450m 
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(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, parte final, com carga fixa 
de 45m. 

(b) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão 
do crédito letivo disponível nos termos do artigo 12º - Formação Cívica 

(c) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação 
do conselho de turma e obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13.º do 
Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho. 
 

1.4 - 3º Ciclo 
 
Matriz organizada em períodos de 45m 

Componentes do Currículo Carga horária semanal 

Áreas disciplinares 7º ano 8º ano 9º ano Total de ciclo 

Português 
5x45m 

(225m) 
5x45m (225m) 5x45m (225m) 

15 blocos ou 

675m 

Línguas Estrangeiras     

Inglês(LE I) 
3x45m 

(135m) 
3x45m (135m) 3x45m (135m 

16 blocos ou 

720m  
Espanhol / Francês (LE II) 

3x45m 

(135m) 
2x45m (90m) 2x45m (90m) 

Ciências Humanas e Sociais     

História  
2x45m 

(90m) 
3x45m (135m) 3x45m (135m) 

16 blocos ou 

720m 
Geografia 

3x45m 

(135m) 
2x45m (90m) 3x45m (135m) 

Ciências Físico e Naturais     

Ciências Naturais 
3x45m 

(135m) 
3x45m (135m) 3x45m (135m) 

18 blocos  ou 

810m  
Físico - Química 

3x45m 

(135m) 
3x45m (135m) 3x45m (135m) 

Matemática 
5x45m 

(225m) 
5x45m (225m) 5x45m (225m) 

15 blocos ou 

675m 

Expressões e Tecnologias     

Educação Visual 
2x45m 

(90m) 
2x45m (90m) 3x45m (135m) 

11 blocos ou 

495m TIC / Educação Tecnológica 

(c) (Semestral) 

2x45m 

(90m) 
2x45m (90m) 
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Educação Física 
3x45m 

(135m) 
3x45m (135m) 3x45m (135m) 

9 blocos ou 

405m 

E.M.R.C. (a) 45m 45m 45m 
3 blocos  ou 

135m 

Total 
35 blocos 

ou 1575m 

34 blocos ou 

1530m 

34 blocos ou 

1530m 

103 blocos ou 

4635m 

Oferta Complementar 

Formação Cívica (b) 
45m 45m 45m 135m 

(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, parte final, com carga fixa de 45m. 
(b) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível 

nos termos do artigo 12º - Formação Cívica 
(c) A disciplina de TIC inicia-se no 7º ano, funcionando sequencialmente nos 7º e 8º anos, semestral, em articulação com a 

disciplina de oferta de escola – Educação Tecnológica. 
 
1.5 - Curso Vocacional Misto – Património Turístico Local e Rural 
Matriz organizada em períodos de 45m 

 2º ciclo 
Disciplinas 

Cargas horárias anuais 
Total 

1.º 2.º 

Geral 

Português 135 135 270 

Inglês 65 65 130 

Matemática 135 135 270 

Educação Física 65 65 130 

Complementar 

História 43 43 86 

Geografia 43 43 86 

Ciências Naturais 44 44 88 

Vocacional 
Turismo em Espaço 

Rural 
 Prática simulada 

120 
  

70 

120 
  

70 

240 
  

140 
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Património Local 
  

Prática simulada 

120 
  

70 

120 
  

70 

240 
  

140 

Informática 
Aplicada à Gestão 

Turística 
 Prática simulada 

120 
  
  

70 

120 
  
  

70 

240 
  
  

140 

Total horas ano / curso 1100 1100 2200 

 
 
Curso Vocacional Misto – Património Turístico Local e Rural 

Matriz organizada em períodos de 45m 
3º ciclo 

Disciplinas Cargas horárias anuais 
Total 

1.º 2.º 

Geral 

Português 110 110 220 

Inglês 65 65 130 

Matemática 110 110 220 

Educação Física 65 65 130 

Complementar 

História 45 45 90 

Geografia 45 45 90 

Ciências Naturais 45 45 90 

Físico -Química 45 45 90 

Vocacional 

Turismo em Espaço 
Rural 

- Prática simulada 

120 
  

70 

120 
  

70 

240 
  

140 

Património Local 
- Prática simulada 

120 
70 

120 
70 

240 
140 

Informática Aplicada à 
Gestão Turística 

- Prática simulada 

120 
  

70 

120 
  

70 

240 
  

140 

Total horas ano / curso 1100 1100 2200 
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2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO BÁSICO  
 
No ensino Pré-escolar e no 1º Ciclo, a carga horária é de 25 horas. Nos 2º e 3º Ciclos, os horários 

das disciplinas serão organizados em blocos de 90 minutos e de 45 minutos. Cada bloco 

corresponderá a um tempo dedicado a uma única disciplina/área curricular. Os tempos letivos 

mais prolongados permitem um trabalho mais diversificado por parte dos alunos, valorizando-se 

a aula como tempo de trabalho e de aprendizagem.  

 

2.1. Calendário Escolar  
 
O enquadramento legal do Calendário Escolar faz-se, anualmente, por despacho do Diário da 

República, sendo apresentado no Anexo I cada ano letivo.  

 

2.2. Horários de funcionamento  
 
Os jardim de infância e as escolas do 1º ciclo funcionam em horas (60 minutos) e/ou meias horas 

(30 minutos). A escola sede funciona em blocos de 90 e 45 minutos. Determinou-se a seguinte 

distribuição: 

 

 Pré-Escolar 1º Ciclo 2º e 3º Ciclo 

Manhã 9.30 – 12.30 9.00 - 12.30 8.30 – 12.55 

Tarde 14.00 – 16.00 14.00 – 17.30 14.00 – 17.10 

Intervalos 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.00 – 10.30 /12.00 – 12.10 
15.30 – 15.40 

 
 
2.3. Modalidades de Apoio Educativo  
 
2.3.1 Serviços Especializados de Apoio Educativo  
 
Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são o conjunto de serviços que se destinam a 

promover a existência de condições para a plena inclusão escolar dos alunos, principalmente os 

que têm necessidades educativas especiais, sendo a sua ação conjugada com as Estruturas de 

Orientação Educativa.  

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são constituídos pelas seguintes estruturas:  

a) Educação Especial e Apoio Educativo (1º ciclo); 
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b) Gabinete GO!; 

c) Ação Social Escolar (ASE)  

 
a)Educação Especial e Apoio Educativo  

Os pressupostos da Educação Especial e Apoio Educativo visam a contribuição para a igualdade 

de oportunidades de sucesso educativo para todas as crianças e jovens, bem como a promoção 

de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às necessidades específicas. Também é 

finalidade desta estrutura o desenvolvimento global das crianças e jovens, assim como assegurar 

as condições para a inclusão socioeducativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(N.E.E.). Compete ainda à Educação Especial e Apoio Educativo colaborar na promoção da 

qualidade educativa, nomeadamente nos domínios relativos à orientação educativa, à 

interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do ambiente educativo.  

 

b) Gabinete GO! 

 O GO! parte da conceção de que o aluno é o principal ator da escola, e que apenas através da 

sua participação ativa e empenhada, será possível melhorar o seu sucesso escolar.  

O GO! desenvolve um conjunto de atividades socioeducativas que promovam o gosto pela 

escola, a aquisição de competências do saber, do ser e do estar, da assertividade e da postura 

cívica, através de uma educação para a cidadania com principal enfoque na definição de regras 

de conduta claras, relações interpessoais saudáveis, e responsabilização do aluno no seu 

próprio processo de desenvolvimento. 

 

c) Ação Social Escolar (ASE)  

A Ação Social Escolar reveste uma especial importância nas competências e atribuições 

municipais em matéria social. Tem por objetivos a concretização do princípio da equidade e a 

promoção de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos do ensino básico. 

Para além disso, compete-lhe adequar medidas de apoio socioeducativo destinadas aos alunos 

inseridos em agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de 

comparticipações financeiras. 

 

2.3.2 Medidas de promoção do sucesso escolar  
 



 

 

12 
 

No âmbito da autonomia da escola e tendo em vista o sucesso escolar e a garantia da 

estabilidade pessoal dos alunos, foram adotadas as medidas adequadas à resolução dessas 

dificuldades, de acordo com o previsto no nº 4 do art.º 2º do Dec. Lei nº 139/2012 de 5 de julho, 

que se podem concretizar designadamente através de:  

a) Sala de Estudo / Apoio pedagógico;  

b) Apoio ao Estudo  

c) Turmas + Sucesso;  

d) Coadjuvações;  

e) Ler mais, Escrever melhor 

f) Acompanhamento extraordinário;  

 

a)Sala de estudo /Apoio Pedagógico 

Estes apoios funcionam exclusivamente nos 2º e 3º Ciclos. Os alunos que revelam mais 

dificuldades são propostos pelo Conselho de Turma, por sugestão do professor da disciplina. São 

considerados um meio eficaz para que, em contexto mais favorável, se realizem as 

aprendizagens e se recuperem os pré-requisitos necessários. Em conformidade com as metas 

propostas no Projeto Educativo, as áreas privilegiadas são o Português, a Matemática e Inglês e 

são, preferencialmente, lecionadas pelos docentes do Conselho de Turma.  

Os alunos propostos para estas modalidades de apoio e respetivos Encarregados de Educação 

serão informados pelo Diretor de Turma do horário do apoio, devendo ser assumido um 

compromisso de assiduidade. 

 

b)Apoio ao Estudo  

Conforme o ponto 1 do artigo do 13º do Dec. Lei nº 139/2012 de 5 de julho, no 1º Ciclo, o Apoio 

ao Estudo é de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de 

métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de 

Português e de Matemática.  

No 2º Ciclo, de acordo com o ponto 2 do artigo do 13º do Dec. Lei nº 139/2012 de 5 de julho, a 

oferta de apoio ao estudo é obrigatória para as escolas, podendo, por indicação do conselho de 

turma e desde que obtido o acordo dos encarregados de educação ser de frequência obrigatória 

para os alunos indicados. 
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c)Turmas + Sucesso  

De acordo com a alínea a) do ponto 2 do art.º 21º do Dec. Lei nº 139/2012 de 5 de julho, o 

agrupamento criou grupos homogéneos em termos de desempenho escolar nas disciplinas 

estruturantes de Português, Matemática e Inglês. 

 

d)Coadjuvações  

Atendendo aos recursos existentes na escola e à pertinência das situações, há coadjuvação em 

sala de aula, valorizando-se as experiências e práticas colaborativas que conduzem à melhoria 

do ensino (alínea c) do ponto 1 do art.º 20º do despacho normativo nº 24-A/2012 de 6 de 

dezembro). 

 

e)Ler mais, Escrever melhor 

Atividades desenvolvidas pelos alunos dos diferentes ciclos que pretendem estimular a leitura e 

a escrita, funcionando como uma ferramenta que conduz os alunos à escrita, à leitura, ao 

trabalho colaborativo, à estimulação da criatividade,…. 

 

f)Acompanhamento extraordinário  

Conforme o artigo 23º do despacho normativo nº 24-A/2012 de 6 de dezembro, os alunos 

internos dos 4º e 6º anos de escolaridade que, após as reuniões de avaliação de final de ano, já 

com o conhecimento e com a ponderação dos resultados da 1ª fase das provas finais, não 

obtenham aprovação, bem como os alunos que obtiveram uma classificação final inferior a três 

após as provas finais realizadas na 1ª fase, podem usufruir de prolongamento do ano letivo.  

O período de acompanhamento extraordinário decorre entre a realização das reuniões de 

avaliação de final de ano e a realização da 2.ª fase das provas finais e visa colmatar deficiências 

detetadas no percurso escolar dos alunos. Cabe ao diretor da escola assegurar a organização e 

gestão do período de acompanhamento extraordinário previsto no presente artigo.  

Os alunos que não obtenham aprovação, bem como os alunos que obtiveram uma classificação 

final inferior a três após as provas finais realizadas na 1ª fase, são automaticamente inscritos no 

período de acompanhamento extraordinário, sendo obrigatória a sua frequência, exceto se o 

encarregado de educação não o permitir.  
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Caso este não pretenda que o seu educando frequente o acompanhamento extraordinário, 

comunica por escrito o seu desacordo ao diretor da escola. Este pedido não prejudica o acesso 

do aluno à 2.ª fase das provas finais de ciclo.  

Após a realização da 2.ª fase das provas finais do 1.º e do 2.º ciclos, os alunos progridem e 

obtêm a menção de Aprovado se estiverem em condições para tal. 

 

2.3.3. Biblioteca Escolar  

A Biblioteca Escolar (BE) do agrupamento integra a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE).  

A BE, como espaço agregador de conhecimentos e recursos diversificados, possui uma dinâmica 

própria e pretende, na escola, ser implicada no suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo, 

no desenvolvimento da literacia digital, na formação de leitores críticos e na construção da 

cidadania, tentando assegurar a todos os alunos condições e oportunidades para o seu 

desenvolvimento integral. Procura, ainda, promover a leitura, proporcionar aprendizagens 

significativas e dinamizar a aplicação prática de saberes transversais. Tem também como função 

a oferta de recursos diversificados ao estudo e à ocupação de tempos livres dos alunos.  

A BE deve ser concebida como um verdadeiro centro de recursos ao dispor de toda a 

comunidade escolar e ser encarado como parte do trabalho letivo e de todo o processo de 

ensino/aprendizagem. No contexto escolar, deverá ser um espaço privilegiado de formação e 

um espaço inesgotável de aprendizagens. Sendo assim, serão linhas orientadoras do trabalho a 

desenvolver:  

 Apoiar a os docentes na persecução das orientações delineadas nas Metas Curriculares 

sobretudo no que diz respeito à Educação literária (1º, 2º e 3º ciclos).  

 Participar em projetos e concursos do Plano Nacional de Leitura, pretendendo deste modo dar 

resposta aos fracos níveis de literacia, desenvolvendo competências nos domínios da leitura e da 

escrita. Assim, e com o intuito de promover a criação de hábitos de leitura desde cedo, a leitura 

no pré-escolar será realizada, quer pelos alunos, através das imagens dos livros, quer pela 

educadora que disponibilizará uma hora por dia para esta atividade. No 1.º ciclo, os alunos 

deverão dedicar uma hora por dia à leitura e à escrita centradas em livros ajustados aos seus 

interesses e níveis de competência linguística. Nos níveis de ensino subsequentes deverá ser 

contemplado na planificação de Português aulas para leitura recreativa.  

 Promover novas relações com o conhecimento e a cultura fornecendo aos seus utilizadores:  
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 Um contributo para o sucesso escolar, dando acesso, apoiado ou autónomo, à informação;  

 Um apoio privilegiado à formação nas novas tecnologias;  

 Um espaço de cultura, de leitura, de debates, exposições e ocupação dos tempos livres;  

 Um espaço cultural, mediador entre o agrupamento e outros parceiros;  

 Contribuir para a rentabilização dos recursos e investir em iniciativas de divulgação e partilha 

interativa de informação, através dos meios que venham a revelar-se adequados e necessários;  

 Disponibilizar o acesso ao fundo documental através do catálogo online;  

 Desenvolver parcerias e relações de partilha de recursos entre as escolas do concelho e a 

Biblioteca Municipal.  

 

2.3.4. Oferta Complementar – 1º ciclo  

O Agrupamento promove uma hora semanal de cidadania ativa, lecionada pelos docentes 

titulares das turmas. 

 

2.3.5 Atividades de Enriquecimento Curricular 

No âmbito das atividades de enriquecimento curricular o Agrupamento de escolas de 

Avis disponibiliza as seguintes atividades: Ensino do Inglês; Ensino da Música e Atividade Física e 

Desportiva. Estas atividades estão disponíveis para todos os alunos do primeiro ciclo, sendo a 

sua frequência facultativa. 

O Regulamento das Atividades de Enriquecimento Curricular encontra-se descrito no 

anexo 2. 

 

2.3.6. Clubes 

Os clubes e projetos são concebidos como espaços onde são desenvolvidas atividades de 

complemento/enriquecimento curricular. Os clubes têm um caráter facultativo e revestem-se de 

uma natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo particularmente nos domínios 

artístico, científico e da informação. Deverão ainda promover normas, atitudes e valores 

conducentes a uma cidadania ponderada. Assim, devem ser objetivos transversais dos clubes:  

 Desenvolver nos alunos capacidades de recolha, seleção e organização de informação;  
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 Desenvolver nos alunos o espírito criativo, o sentido de responsabilidade, a autonomia e a 

criatividade;  

 Desenvolver capacidades psicomotoras, intelectuais e afetivas;  

 Aprofundar o sentido de grupo e de sociedade, para uma participação positiva nos mesmos;  

 Articular com áreas curriculares disciplinares e não disciplinares;  

 Alargar conhecimentos de cultura geral;  

 Cabe a cada clube apresentar no início de cada ano letivo a planificação onde devem constar, 

obrigatoriamente, os seus objetivos específicos, para além de outros itens.  

Os Clubes que existem no agrupamento são: Desporto Escolar, Clube 100%S, Clube de Música, 

Clube de Espanhol “Aprende jugando…”, Clube dos jogos matemáticos; Clube Cidadão Europeu, 

Clube Libert’Art, Clube “Na Era da Informática”, Erasmus+. 

 

2.3.7 Projetos 
 

Projeto Fénix 

Os objetivos deste projeto são: criar uma dinâmica de sucesso e igualdade de 

oportunidades para todos os alunos; possibilitar aos professores um acompanhamento mais 

focado em cada aluno; permitir a utilização de estratégias de aprendizagem adequadas às 

necessidades de cada aluno ou grupo de alunos; criar condições para um maior envolvimento da 

família no processo escolar dos seus educandos; elevar a qualidade e o nível de sucesso dos 

alunos. 

             Os anos de escolaridade que integram o projeto este ano letivo são: 

- 1º Ciclo - 1º e 2º ano de Avis, Ervedal e Benavila, 3ºe 4º ano de Benavila, 4º ano de Avis,  

- 2º Ciclo - 6º ano (turmas A e B), Português, Matemática e Inglês 

- 3º Ciclo – 8º e 9º ano, Português, Matemática e Inglês e 7º ano – Inglês 

 

PAPES 

Os objetivos do Programo de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES) são: 

promover hábitos de vida saudável em todas as dimensões do termo; fomentar práticas de 

alimentação saudável na escola e em casa; promover o combate à inatividade física, 
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concretamente na luta contra a obesidade; promover o conhecimento do corpo, dos afetos e da 

sexualidade; desenvolver competências pessoais e sociais de forma a prevenir comportamentos 

de risco; construir e aplicar instrumentos de diagnóstico e avaliação do projeto e das 

aprendizagens; realizar ações que impliquem no processo todos os níveis de ensino e parceiros. 

As temáticas prioritárias são: educação alimentar; atividade física; afetos, educação 

sexual e infeções sexualmente transmissíveis; cuidados primários de saúde e higiene pessoal; 

prevenção consumo de substâncias psicoativas. Os destinatários são os alunos de todos os níveis 

de ensino do Agrupamento: pré, 1º, 2º e 3º ciclos.  

 

PNL 

O Plano Nacional de Leitura visa os seguintes objetivos: promover a leitura, assumindo-a 

como fator de desenvolvimento individual e de progresso nacional; criar um ambiente social 

favorável à leitura; inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que 

estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos; criar instrumentos que permitam 

definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da leitura; enriquecer as 

competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de mediadores de 

leitura, formais e informais; consolidar e ampliar o papel da Rede de Bibliotecas Públicas e da 

Rede de Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura; atingir resultados 

gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de avaliação de literacia. A 

Escola Básica Mestre de Avis encontra-se registada no Plano Nacional de Leitura desde 2007/08, 

ano em que o referido Plano foi criado. A Biblioteca Escolar Mestre de Avis integrou a Rede de 

Bibliotecas Escolares em 2006. 

 

3 - ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES  
 
3.1. Metas Curriculares  

Uma tendência curricular é a explicitação e especificação dos conhecimentos que os alunos 

devem alcançar e das capacidades que devem desenvolver em cada disciplina. A especificação 

destas duas componentes – conhecimentos e capacidades – tem adotado a designação de 

“metas curriculares”. Trata-se de documentos relativos aos diversos níveis de escolaridade, mas 

com anualização das aquisições pretendidas.  
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As metas curriculares constituem, pois, a par dos programas disciplinares, os documentos 

orientadores do ensino e da avaliação, sendo que os segundos enquadram a aprendizagem, 

enquanto as primeiras a concretizam. 

À escola cabe um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos, pelo que se preconiza que 

o currículo deva ser construído de modo a que possa promover as capacidades cognitivas de 

todos.  

As presentes metas baseiam-se em algumas linhas orientadoras alicerçadas em teorias da 

aprendizagem e da instrução. Das teorias da aprendizagem, ressaltam-se aquelas que, sendo 

recentes, salientam a importância de aspetos como o conhecimento, a memória, a compreensão 

e a resolução de problemas.  

A maioria das planificações das diversas disciplinas já se encontram de acordo com as novas 

metas curriculares. 

 
4. CRITÉRIOS GERAIS 
 
4.1 - Critérios para a Constituição de Turmas 
 

Os principais critérios de constituição de turmas são os seguintes: 

- Respeitar as indicações do Conselho de Turma: heterogeneidade de género, de repetentes e de 

resultados escolares; 

- Ter em consideração os alunos indisciplinados na distribuição das turmas; 

- Freguesias distribuídas por diversas turmas, não manter os alunos todos juntos; 

- Estar atento às alíneas dos alunos de Necessidades Educativas Especiais e às indicações dadas 

pela equipa de ensino especial; 

- Alunos de etnia todos na mesma turma; 

Muito importante: Na criação de turmas em todos os anos de todos os ciclos será de ter em conta a distribuição 
equitativa dos NEE e respetiva redução do número de alunos por turma, no estrito respeito do Despacho 5048-
B/2013 de 12 de Abril e Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto. 
 

 
4.2 - Critérios para Distribuição do Serviço Docente 

A – Organização do serviço Docente  
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a) Como princípio orientador, na distribuição de serviço deverá atender-se ao perfil do docente, 

quer a nível da sua relação com os alunos e encarregados de educação, quer a nível do grau de 

desempenho do cargo, bem como à experiência do mesmo.  

b) No que respeita à educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, estabelecem-se os 

seguintes critérios de distribuição de serviço letivo: Graduação profissional e Continuidade 

pedagógica. 

c) A distribuição do serviço docente, no 2.º ciclo, deve tentar assegurar que cada docente 

lecione à mesma turma as disciplinas, ou áreas disciplinares, relativas ao seu grupo de 

recrutamento.  

d) Sempre que possível, devem ser atribuídas turmas de um mesmo ano de escolaridade ao 

mesmo grupo de professores para, desse modo, facilitar a organização do trabalho do conselho 

de turma.  

e) Ter-se-á em conta um número máximo de turmas e níveis a atribuir a cada docente de forma 

a assegurar o necessário equilíbrio global, garantindo um elevado nível de qualidade. Esse 

número máximo deverá ser casuisticamente definido em função da área de formação do 

docente e do serviço que resta distribuir.  

f) No 3º Ciclo a área de Ciências Físico – Químicas e Naturais, um bloco de 90 minutos deverá ser 

usado, quando possível, em regime de desdobramento da turma, de modo a permitir a 

realização de trabalho laboratorial; 

g) Os professores não deverão ter mais de três blocos de 90 minutos por dia;  

 h) Os docentes devem dar sequencialidade às turmas que lecionam durante o ciclo, sempre que 

possível; 

i) Na elaboração de horários dos docentes deverá ter-se em atenção: legislação; critérios 

pedagógicos; uma distribuição equitativa e justa do serviço letivo por todos os docentes; 

 

B - Distribuição de Salas por Turma  
 

Sempre que possível atribuir uma sala fixa a cada turma, excetuando o caso das disciplinas 

práticas que funcionam em salas específicas.  

 

C - Atribuição das Direções de Turma  
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Dadas as funções inerentes ao cargo de Diretor de Turma, nomeadamente, as de coordenador 

do Conselho de Turma, gestor/coordenador da PT, interlocutor/mediador privilegiado entre 

professores, alunos e encarregados de educação, este deve reunir as seguintes características:  

. Lecionar a totalidade ou a maioria dos alunos da turma  

. Lecionar mais de 45 minutos à turma;  

. Ser um docente com facilidade de comunicação/relacionamento interpessoal, capaz de criar 

um bom ambiente entre os intervenientes no processo educativo;  

. Saber gerir conflitos;  

. Gostar de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e coordenação  

 

4.3 Critérios para a Elaboração de Horários 
 

No intuito de melhorar a qualidade do processo de ensino/aprendizagem, foi aprovado no 

Conselho Pedagógico os seguintes critérios para a elaboração dos horários:  

2º e 3º ciclo 

- Horário da escola mantém igual ao do ano letivo anterior, mas com aulas na 4ªfeira à 

tarde; 

- As disciplinas de Português e Matemática devem ser lecionadas sempre de manhã, no 

entanto se for necessário poderá passar um bloco para o período da tarde; 

- Disciplinas mais práticas deverão se lecionadas da parte de tarde; 

- Não colocar a mesma disciplina em dias consecutivos; 

- Tentar conjugar duas turmas do mesmo ano com a mesma disciplina à mesma hora. Ex: 

português 5ºA à mesma hora português 5º B; 

- A disciplina de Espanhol dos 8º e 9º anos passa a ter dois blocos de 45 minutos, em vez 

de 90 minutos; 

- Dar continuidade aos docentes durante o mesmo ciclo sempre que seja possível; 

- Colocar nos horários dos alunos apoios, salas d estudo, clubes e desporto escolar. 

1º ciclo 

- Manter a continuidade dos docentes. 

- AEC em horário pós letivo, sempre que possível; 

- Não haver flexibilidade um dia na semana para o departamento poder reunir. 
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- Atividades de Enriquecimento Curricular: inglês, ensino da música, atividade física e 

desportiva; (reforçar o ensino da música e da atividade física e desportiva, mantendo o inglês).  

 

4.4 - Critérios para a Participação do Agrupamento em Atividades 
 

Foram definidos os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas: relativamente às visitas de estudo, dever-se-á 

organizar uma por turma, envolvendo o maior número possível de turmas e/ou disciplinas, e dar 

prioridade às turmas que nunca foram a uma visita. As atividades deverão decorrer 

preferencialmente no período de almoço e após as atividades letivas. Quando uma atividade 

não constar do Plano Anual de Atividades, dever-se-á avaliar a sua pertinência, dentro dos 

critérios pedagógicos, científicos e culturais que determinarão a participação na mesma. Além 

disso, o Agrupamento deverá participar em atividades pertinentes para a comunidade escolar 

que sejam promovidas pelo município ou trás entidades. 

 
5 - PLANO DE TRABALHO Da TURMA 

 

O Plano de Trabalho da Turma (PT), assume “a forma particular como, em cada turma, se 

reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e 

intencionalidade próprias, e construindo modos específicos de organização e gestão curricular 

adequados à consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos 

daquele contexto” (Roldão, M.ª Céu).  

O Plano de turma tem como finalidades a organização das atividades da turma ao longo 

do ano e servir de referência ao trabalho a desenvolver por cada professor na sala de aula, 

tendo em atenção a necessidade da integração de todas as aprendizagens. Tendo por referência 

os temas e atividades propostos pelo Plano Anual de Atividades, em consonância com o Projeto 

Educativo. 

A estrutura do Plano de Trabalho deverá estar organizada da seguinte forma: 

I. CARATERIZAÇÃO DA TURMA 

A. Fotos 

B. Lista de alunos 

C. Caraterização da turma 

     C1 - Interesses e expetativas  
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D. Caraterização socioeconómica 

II - ATIVIDADES INTEGRADAS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E PROJETO EDUCATIVO 

A. Transversalidades  

B. Clubes 

C. Outras atividades realizadas pela turma 

III – COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS E AVALIAÇÃO  

IV - MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR  

A. 1.º PERÍODO 

Pauta da avaliação intercalar 

Medidas de apoio – quadro resumo 

Coadjuvação nas seguintes disciplinas/áreas 

Pauta de avaliação final – 1-º período  

Informação estatística de Sucesso/Insucesso 

Medidas de apoio - Quadro Resumo Final – 1.º período 

B. 2.º período  

Pauta da avaliação intercalar  

Medidas de apoio – quadro resumo  

Coadjuvação nas seguintes disciplinas/áreas 

Pauta de avaliação final – 2.º período  

Informação estatística de Sucesso/Insucesso 

Medidas de apoio - Quadro Resumo Final –2.º período 

C. 3.º período  

Coadjuvação nas seguintes disciplinas/áreas  

Pauta de avaliação final – 3-º período  

Informação estatística de Sucesso/Insucesso 

Medidas de apoio - Quadro Resumo Final – 3.º período (com propostas 

para o próximo ano letivo) 

V- ANEXOS  

 

6 - ARTICULAÇÃO CURRICULAR 
 
 Articulação Vertical – Departamentos Curriculares 
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O presente plano abrange o enunciado, nos quadros que integram o anexo 4, de um plano de 

articulação vertical intra e inter-ciclo, elaborado por área curricular disciplinar. 

 
7 - AVALIAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR 
 
A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada nível de 

educação e de ensino por isso implica princípios e procedimentos de avaliação adequados à 

especificidade de cada nível. A Educação pré-escolar tem especificidades às quais não se 

adequam todas as práticas e formas avaliativas utilizadas noutros níveis de ensino. 

A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa e 

contínua. 

Tendo em conta as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar avaliar o processo e os 

efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às necessidades 

das crianças e do grupo e à sua evolução. 

Critério de avaliação: 

 Assiduidade 

 Autonomia/Socialização 

 Interesse e participação nas atividades 

 Desenvolvimento das aprendizagens/competências nas diferentes áreas curriculares e 

utilização das mesmas em novas situações. 

 

Instrumentos de Avaliação e Calendarização 

 Grelha de observação individual -ao longo do ano letivo. 

 Ficha de avaliação das competências adquiridas nas diferentes áreas curriculares – 

trimestral. 

 Relatório das atividades desenvolvidas pelo grupo – trimestralmente. 

 Ficha de Avaliação individual, discutida com pais/encarregados de educação – no final do 

ano letivo. No caso das crianças que transitam para o 1ºciclo esta avaliação final vai 

integrar o processo individual do aluno. 
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No caso das crianças com NEE a avaliação é feita pela(o) docente titular de turma em conjunto 

com os técnicos da equipa dos apoios educativos e/ou equipa de intervenção precoce – com 

periocidade estabelecida nos Planos Educativos Individual. 

 
8 - AVALIAÇÃO ENSINO BÁSICO 
 
Quadro Legal em que se baseia a Avaliação assenta no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e 

no Despacho Normativo nº 13/2014 de 15 de setembro.  

A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do percurso 

escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico.  

Esta verificação deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, suprir as 

dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado geral do 

ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas em função dos 

objetivos curriculares fixados 

Princípios  
A avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios: 

 Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e capacidades pretendidas, 

através da utilização de instrumentos de avaliação diversificados;  

 Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de autoavaliação regulada;  

 Valorização da evolução do aluno, nomeadamente, ao longo de cada ciclo;  

 Transparência do processo de avaliação, nomeadamente, através da clarificação e da 

explicitação dos critérios adotados;  

 Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação.  

Intervêm no processo de avaliação, designadamente: 
 
a) O professor; 

b) O aluno; 

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

d) O diretor e o conselho pedagógico da escola; 

e) O encarregado de educação; 
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f) O docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento 

do processo educativo do aluno; 

   g) A administração educativa 

 

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o 

processo de trabalho. 

 

8.1 - Modalidades de avaliação 
 
8.1.1 - Avaliação de diagnóstico 
 
A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de 

apoio à orientação escolar e vocacional. 

 

8.1.2 - Avaliação formativa 

É a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume caráter contínuo e sistemático e 

visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que 

ocorrem. 

 

8.1.3 - Avaliação sumativa 

Consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e conhecimentos definidos para cada disciplina, no quadro do plano da turma 

respetivo, dando uma atenção especial à evolução do conjunto dessas aprendizagens e 

conhecimentos. 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão e administração dos agrupamentos de escolas; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito. 
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8.2 - Classificações Quantitativas e respetivas Menções Qualitativas 
 
8.2.1 - 1º ciclo do Ensino Básico 
1º, 2º e 3º ano 

Menção qualitativa Não Satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 

Escala percentual 0% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

 

4º ano 

Menção qualitativa Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Níveis (1 a 5) 1 2 3 4 5 

Escala percentual 0% a 19% 20% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

 

 Atitudes e valores 

 A avaliação compreenderá os seguintes parâmetros: 

     Conhecimentos e aprendizagens 
     Capacidade de comunicação  
     Autonomia 
     Iniciativa 
     Criatividade 
     Participação nas aulas 
     Comportamentos / atitudes 
     Assiduidade 

  Peso da avaliação a atribuir  

Fichas de avaliação 50% 

Trabalhos 20% 

Atitudes 30% 

 
Critérios de avaliação de apoio ao estudo / expressões  

APOIO AO ESTUDO % 
Nível de envolvimento nas tarefas/projetos/trabalho 60% 
Comportamento e atitudes 40% 
                                                                                                 TOTAL 100% 
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FISICO-MOTORAS 

EX
PR

ES
SÕ

ES
 

FÍ
SI

CO
-M

O
TO

RA
S Capacidades físicas individuais 10% 

20% 

80% 

Cooperação em situações de jogo/equipa 10% 

AR
TÍ

ST
IC

AS
 

Expressão e Educação 
Musical 

Perceção Sonora e Visual 10% 
20% 

Execução rítmica e vocal 10% 

Expressão e Educação 
Dramática 

Comunicação verbal /não verbal 10% 
20% 

Improvisação e dramatização de histórias 10% 

Expressão e Educação 
Plástica 

Domínio de formas, cores e técnicas 10% 
20% 

Domínio de materiais 10% 

AT
IT

U
DE

S 

CO
M

PO
RT

AM
EN

TO
 Respeito pelas normas, regras e decisões 3% 

7% 

20% 

Respeito pelos outros 2% 

Intervém de forma correta e oportuna 2% 

EM
PE

N
HO

 

Organiza o seu trabalho individual 2% 

7% Manifesta hábitos de trabalho 2% 

Realiza as tarefas propostas 3% 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
DA

DE
 É pontual 2% 

6% 
Cumpre as orientações dadas e os prazos estabelecidos 2% 

Apresenta o material necessário 2% 
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Nomenclatura para atribuição de classificação nas fichas de avaliação 
 
NÃO SATISFAZ 0% a 49% 
SATISFAZ 50% a 69% 
BOM 70% a 89% 
MUITO BOM 90% a 100% 
 
Peso da avaliação a atribuir: 
 
Fichas de avaliação 50% 
Trabalhos 20% 
Atitudes 30% 
 
 
8.2.2 - 2º e 3º ciclos do Ensino Básico 
 

Menção 

qualitativa 
Muito Fraco Não Satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 

Níveis (1 a 5) 1 2 3 4 5 

Escala percentual 0% a 19% 20% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

 
8.3 - Condições de aprovação, transição e progressão 
 
6.1- A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção 

do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no 

final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

 

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português (ou 

PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas e tiver obtido 

classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática e simultaneamente 

menção não satisfatória nas outras disciplinas, no caso do 1.º ciclo; 

c) Cuja falta de assiduidade não permita aos professores dispor de elementos para 

avaliação dos mesmos. Esta alínea aplica-se a todos os anos de escolaridade, incluindo o 

1º Ano, de acordo com a legislação em vigor; 
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d) A não realização das provas finais implica a retenção do aluno no 4.ºano; 

e) Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de 

ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor 

titular de turma, ouvido o conselho de docentes, pode, a título excecional, determinar a 

retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade. 

 

Nos anos não terminais de ciclo (1º, 2º, 3º) os alunos podem progredir, se:  

a) Tiverem revelado empenho e evolução, atingindo os conhecimentos prioritários 

definidos no seu Programa Educativo Individual ou Currículo Específico Individual; 

b) Não tiverem atingido os conhecimentos estabelecidos para o ano que frequentam, mas 

que seja previsível que os atinjam até ao final de ciclo; 

c) Demonstrarem iniciativa, criatividade, autonomia e capacidade de comunicação 

adequada ao seu nível etário, participarem oportunamente nas aulas e tiverem 

comportamentos e atitudes adequadas; 

 

Devem ser tidos em conta os seguintes fatores: 

.Idade/ risco de abandono escolar; 

.Número de retenções ao longo do percurso escolar; 

.Vantagens / desvantagens da sua progressão ou retenção. 

 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa, nos três ciclos do ensino básico, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular e o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e as disciplinas de oferta 

complementar, nos 1º, 2.º e 3.º ciclos, não são consideradas para efeitos de progressão de ano e 

conclusão de ciclo. 

 
8.4 - Quantificação dos instrumentos de avaliação: 
 
8.4.1 - 2º e 3º Ciclos 

 

Domínio Cognitivo/ Psicomotor 80% 

60%  para testes escritos * 
20% outros instrumentos/ recursos 
de avaliação sumativa a decidir pelos 
departamentos 
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(*5% dos testes de avaliação deverá 
ser para o domínio e correção do 
português) 

Domínio Sócio-Afetivo 
(Atitudes) 20% 

Aplicar o quadro das atitudes (Perfil 
do Aluno); 
-Integrar trabalhos de casa, caderno 
diário, participação, aulas práticas. 

 
Esta quantificação é aplicável a todas as disciplinas, com as exceções que abaixo se discriminam. 

Departamento de Línguas   
 

Domínio Cognitivo/ Psicomotor 80% 

80%  
 (20% - Leitura / Compreensão 
Escrita; 20% - Gramática; 20% 
Expressão Escrita; 20% - Expressão 
Oral)  

Domínio Sócio-Afetivo 
(Atitudes) 20% 

Aplicar o quadro das atitudes (Perfil 
do Aluno);  
-Integrar trabalhos de casa, caderno 
diário, participação, aulas práticas. 

 
Departamento de Expressões 

 
Domínio Cognitivo/ Psicomotor 
(Conhecimentos) 80% 60% para testes 

20% outros trabalhos 

Domínio Sócio-Afetivo 
(Atitudes e comportamentos) 20% 

Aplicar o quadro das atitudes (Perfil 
do Aluno);  
Disciplina, participação na aula, TPC, 
responsabilidade, organização, 
assiduidade 

 

Educação Visual e Educação Tecnológica  

Conceitos 20% 

Técnicas 10% 

Processos 40% 

Atitudes 30% 

 

Educação Musical 

Capacidades e procedimentos  35% 

Área Cognitiva/Conhecimentos 35% 

Atitudes e Valores 30% 
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Educação Física 

Área A – Atividades Físicas 65% 

Área B – Aptidão Física 20% 

Área C – Conhecimentos 15% 

 
8.4.2 - Curso Vocacional Misto - Património Turístico Local e Rural 
 

Turismo em Espaço Rural/Informática Aplicada à Gestão Turística/Física Química/Ciências 

Naturais/Matemática/Património Local/História 

Conhecimentos 
e Capacidades 

 

 Testes escritos/práticos 

 Trabalhos escritos individuais e em grupo 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Oralidade 

60% 

Atitudes/ 
Comportamento 

 Assiduidade e pontualidade (5%) 

 Empenho nas tarefas propostas (15%) 

 Apresentação e higiene (5%) 

 Relacionamento com os colegas/professor (5%) 

 Cooperação (5%) 

 Autoavaliação (5%) 

40% 

 
 
Inglês  
 

Domínio da expressão / Escrita 
Domínio da leitura 

. Exposições orais/ Atividades 
realizadas de forma oral 
. Fichas de verificação de compreensão 
oral 
. Testes escritos 
. Trabalhos escritos individuais ou em 
grupo 

60% 

Domínio da gramática 
 Competência avaliada de forma transversal 

Domínio das atitudes/comportamento Comportamento (35%) 
Autoavaliação  (5%) 40% 
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Português  
 

Domínio da oralidade e da leitura 

. Exposições orais/ Atividades 
realizadas de forma oral 
. Fichas de verificação de 
compreensão oral 
. Leitura expressiva 

20% 

Domínio da expressão escrita e da 
leitura 

.Testes escritos 

.Trabalhos escritos individuais ou em 
grupo 
. Atividades de leitura para 
apreensão de sentidos 
. Fichas de leitura 

40% 

Domínio da gramática Competência avaliada de forma transversal 

Domínio das  atitudes / 
comportamento 

. Assiduidade e pontualidade (5%) 

. Empenho nas tarefas propostas 
(15%) 
. Apresentação e higiene ( 5%) 
. Relacionamento com os colegas/ 
professor (5%) 
. Cooperação  (5%) 
. Autoavaliação  (5%) 

40% 

 
Educação Física 

Área A – Atividades Físicas 70%   

Área B – Aptidão Física 15% 

Área C – Conhecimentos 15% 

 

Em cada módulo, o valor resultante da aplicação dos critérios específicos da disciplina 

corresponde à média da classificação aritmética da classificação de todos os testes, de todas as 

fichas de compreensão oral, de todas as fichas de leitura, de todos os trabalhos realizados, 
individuais e/ou em grupo e de todos os registos de avaliação efetuados. 

 

 Em cada módulo, o valor resultante da aplicação do domínio das atitudes e comportamento 
corresponde à média aritmética de todas as observações realizadas. 

 
 Deste modo, a avaliação é contínua, atendo-se à situação particular de cada aluno e à 

progressão na aprendizagem consistentemente positiva ou negativa ao longo do módulo, 

ponderados os resultados obtidos ao longo do módulo. 
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8.5 - Educação Para A Cidadania/Formação Cívica 
 
    A avaliação da área curricular não disciplinar Formação Cívica é expressa de forma descritiva 

conduzindo à atribuição de uma menção quantitativa, traduzida numa escala de 1 a 5, conforme 

se infere do estipulado no número 3 do art.º 26 do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho.  

   O número 9 do art.º 8 Despacho normativo n.º 13/2014, de 15 de Setembro, preconiza ainda 

que “A informação resultante da avaliação sumativa interna nos 2.º e 3.º ciclos expressa -se 

numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, podendo ser acompanhada, sempre que se 

considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.” 

Desta forma devem os níveis ser atribuídos tendo em conta os seguintes descritores: 

NÍVEL 5 

- O aluno revela um grande sentido de responsabilidade sendo pontual e assíduo, e 

demonstrando sempre respeito e compreensão pelas normas sociais.  

- É sempre bastante empenhado, está atento, revela muito interesse e participa ativamente nas 

atividades.  

- O aluno demonstra sempre um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos 

outros.  

- O aluno tem sempre uma participação ativa e critica na escola e na sociedade sendo bastante 

autónomo, participativo e civicamente responsável.  

- O aluno tem uma ótima relação interpessoal. 

NÍVEL 4 

- O aluno revela sentido de responsabilidade sendo assíduo e pontual e demonstrando respeito 

e compreensão pelas normas sociais.  

 - É empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.  

- O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

- O aluno tem uma participação regular e critica na escola e na sociedade sendo tolerante, 

autónomo, participativo e civicamente responsável.  

- O aluno tem uma boa relação interpessoal.  

NÍVEL 3 

- O aluno revela algum sentido de responsabilidade sendo normalmente assíduo e pontual e 

demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 - É empenhado, está atento, revela regularmente interesse e participa nas atividades.  
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- O aluno demonstra alguma tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

- O aluno tem uma participação regular e critica na escola e na sociedade sendo habitualmente 

tolerante, autónomo, participativo e civicamente responsável.  

- O aluno tem uma relação interpessoal razoável.  

NÍVEL 2 

- O aluno não revela sentido de responsabilidade, não é assíduo nem pontual e não tem respeito 

nem compreensão pelas normas sociais.  

- O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente 

participa nas atividades.  

- O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

- O aluno não participa nas atividades da escola e da sociedade, não é autónomo nem 

civicamente responsável.  

- O aluno não tem uma boa relação interpessoal  

NÍVEL 1 

- O aluno nunca revela sentido de responsabilidade, nunca é assíduo nem pontual e nunca tem 

respeito nem compreensão pelas normas sociais.  

- O aluno nunca demonstra empenhamento nem interesse, nunca está atento e raramente 

participa nas atividades.  

- O aluno nunca demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

- O aluno nunca participa nas atividades da escola e da sociedade, nunca é autónomo nem 

civicamente responsável.  

- O aluno não tem uma boa relação interpessoal  

 

8.6 - Avaliação dos Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)  
 
 Alunos com NEE 

Para alunos com necessidades educativas especiais (NEE), os programas educativos 

individualizados, tendo em conta os Planos de Turma/Grupo, serão elaborados com a 

colaboração dos docentes da educação especial e os encarregados de educação, os quais 

definem as formas e os momentos de avaliação, tendo como base a Lei n.º 3/2008 de 7 de 

Janeiro.  
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A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo 

artigo 21º do Decreto - Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, nas disciplinas e áreas disciplinares 

específicas, expressa-se numa menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

 
9. AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
 O presente projeto será avaliado no final do ano letivo em sede de departamentos e 

posteriormente de Conselho Pedagógico, sendo que será atualizado em função das indicações 

oriundas destes órgãos. 

 

10. ANEXOS 
                                                                                   
                                                                                   Avis, Setembro de 2014. 
                                                                                                                                                               
 A Diretora 
                                                                                             __________________ 
                
 
                                                                                               Margarida Neves 
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ANEXO1  - Calendário Escolar 2014-2015 
Pré-Escolar  
Despacho nº 8651/2014 de 3 de julho de 2014 

  

1º Período 

 

Início – 15 de setembro 2014 

Termo - 24 de dezembro de 2014 

 

1ª Interrupção – 5 dias úteis 

 

26, 29, 30, 31 de dezembro 2014 e 2 de janeiro 2015 

 

2º Período 

 

Início – 5 de janeiro 2015 

Termo – 26 de março de 2015 

 

2ª Interrupção – Carnaval 

 

16, 17 e 18 de fevereiro 2015 

 

3ª Interrupção – 5 dias úteis 

 

27, 30, 31 de março e 1 e 2 de abril 2015 

6 de abril 2015 – feriado municipal  

 

3º Período 

 

Início – 7 de abril 2015 

Termo – 3 de julho de 2015 
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1º,2º e 3º Ciclo 
Despacho nº 8651/2014 de 3 de julho de 2014 

  

1º Período 

 

Início – 15 de setembro 2014 

Termo - 16 de dezembro de 2014 

 

1ª Interrupção  

De 17 de dezembro de 2014 a 02 de janeiro 2015 

 

2º Período 

 

Início – 5 de janeiro 2015 

Termo – 20 de março de 2015 

 

2ª Interrupção – Carnaval 

 

16, 17 e 18 de fevereiro 2015 

 

3ª Interrupção  

 

De 23 de março a 6 de abril de 2015 

 

3º Período 

 

Início – 7 de abril 2015 

Termo – 9º ano – 5 de junho de 2015 

                1º ciclo, 5º, 6º, 7º, 8ºanos - 12 de junho de 2015 
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ANEXO2 – Regulamento /Organização das Atividades de Enriquecimento Curricular 
 
Ano Letivo: 2014/2015 

Objeto 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foram regulamentadas e regem-se pelo 

Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, 

Despacho Normativo nº 7/2013 de 11 de junho e Despacho Normativo nº 7-A/2013 de 

10 de julho e, o atual Estatuto do Aluno, Decreto-Lei nº 51/ 2012. 

2. Consideram-se AEC no 1º ciclo do ensino básico as atividades educativas e formativas 

que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos 

domínios desportivo, artístico, cientifico, técnico e das tecnologias da informação e 

comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania. 

3. O presente regulamento de funcionamento das AEC destina-se a ser observado por todos 

os intervenientes da comunidade educativa das Escolas do 1.º Ciclo pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas de Avis. 

Funcionamento 

1. No presente ano letivo existem para oferta as seguintes atividades: Atividade Física e 

Desportiva; Ensino de Inglês; Ensino da Música. 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2h Atividade Física 2h Atividade Física 2h Atividade Física 2h Atividade Física 

2h Ensino da Música 2h Ensino da Música 2h Ensino do Inglês 2h Ensino do Inglês 

1h Ensino do Inglês 1h Ensino do Inglês 1h Ensino da Música  1h Ensino da Música  

 

2. As AEC serão lecionadas por professores do Agrupamento e por professores contratados 

pelo mesmo. 

3. O horário das AEC é de 5 horas semanais e deverá ser, preferencialmente, após o 

término das atividades letivas. Excecionalmente poderá existir flexibilização de horário 

nas diferentes turmas. 

4. De um modo geral as AEC realizam-se no espaço escolar (EB1 Avis, EB1 Alcórrego, EB1 

Benavila, EB1 Ervedal, EB2/3 Mestre Avis), salvo quando existam instalações com 

condições mais adequadas. 
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5. O número de alunos por grupo não deverá ser superior a 26. 

Frequência  

Tal como prevê a legislação em vigor no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, As AEC são 

de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. 

Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se que os seus 

educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade 

consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei nº 51/2012 de 5 de 

setembro. 

A permanência de alunos na escola em períodos de funcionamento das AEC para os quais não 

estejam inscritos será da responsabilidade dos respetivos Pais e Encarregados de Educação. 

 

Faltas dos alunos 

1. Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de assiduidade e de pontualidade, tal como no 

que respeita à frequência das atividades curriculares, estando sujeitos à respetiva 

marcação de faltas. 

2. As faltas deverão ser, se possível, comunicadas antecipadamente ao professor titular da 

sua turma e entregue, por escrito, a respetiva justificação. 

3. O docente reserva-se o direito de aceitar, ou não, a justificação apresentada; 

4. Três faltas injustificadas implicam a participação, por escrito, ao encarregado de 

educação; 

5. Cinco faltas injustificadas implicam a realização de um contacto entre o professor 

titular da turma e o encarregado de educação a fim de resolver a situação; 

6. À terceira falta de equipamento adequado à prática da atividade física desportiva, 

o encarregado de educação será informado pelo professor titular após indicação do 

professor das AEC; 

7. Os comportamentos incorretos implicam a participação da ocorrência ao professor 

titular da turma; 

Faltas dos professores 

Em caso de falta prevista o professor das AEC deverá informar o Agrupamento, assim como o 

professor titular da turma. 
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Todos os professores dos AEC assinam diariamente no livro de sumários da turma, onde 

também sumariam as atividades realizadas e registam as faltas dos alunos. 

 

Disposições Finais 

1. O seguro escolar cobre qualquer acidente que ocorra durante o tempo e espaço de 

realização das AEC, bem como no trajeto de e para as instalações fora da escola em que 

estas se desenvolvem. 

2. O registo de avaliação das AEC será fornecido aos Encarregados de Educação em 

impresso próprio elaborado pelos titulares de turma e pelos respetivos professores das 

AEC e entregues juntamente com a avaliação curricular. O referido registo será assinado 

por todos os intervenientes. 

3. No final de cada ano letivo este regulamento será objeto de reformulação, se necessário. 

Público-Alvo (Total de alunos) 

EB1 de Avis  

1º/2ºanos 20 

2º ano 24 

3º ano 16 

4º ano 16 

EB1 de Benavila  

1º/2º/3º/4º anos 26 

EB1 de Alcórrego  

2º/3º/4º anos 15 

EB1 de Ervedal  

1º/2º/3º/4º anos 23 
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AEC - PLANIFICAÇÕES – Ensino da Música   
 

Planificação Anual  1º Ano 

Conteúdos Competências Estratégias 
Timbre 

    Sons do meio 
ambiente e da 
natureza / silêncio 

   Sons do corpo (níveis 
corporais) 

   Sons naturais e 

 
 

- Cantar mantendo a 
afinação 

 
 

- Identificar ff e pp 
 

- Distinguir ritmo e pulsação 
 

- Distinguir sons de 
altura definida e 
indefinida 

 
- Distinguir sons de 
diferentes fontes sonoras 

 
 

- (Re)Produzir vocalmente 
sons em diferentes 
registos e altura 

 
 

- Distinguir 
organizações rítmicas 
e/ou melódicas. 

 
 
 Exploração de fontes sonoras 

 
 Audição de pequenas 

peças/ trechos musicais 
 
 Grafismo não convencional 

 
 Interpretação vocal/ 

instrumental 
(pequena percussão) 

 
 Reproduções rítmicas 

e melódicas 
 
 Reconhecimento auditivo 

 
 Jogos musicais pedagógicos 

Dinâmica 
Sons fortes e fracos 
Sons pianos (p), 
médios (mf) e fortes 
(f) 

Ritmo 
Pulsação 
Andamentos rápidos ou 
lentos 

   Sons curtos e longos 

Altura 
Sons agudos e sons 
graves 

   Linhas 
sonoras 
ascendentes 
e Forma 
Diferente ou igual 
Semelhantes ou 
contrastantes 

   AB (pergunta e 
resposta) 
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Planificação Anual 2º Ano 
Conteúdos Competências Estratégias 
           Timbre 

Sons de objetos 
Instrumentos 
elementares 
Instrumentos de 
percussão 

 
- Cantar mantendo a 
afinação 

 
- (Re)Produzir com a voz 
sons em diferentes 
registos e altura 

 
- Reconhecer 
elementos repetitivos 

 
- Identificar registos 
graves, médios e agudos 

- Identificar mudanças 
de andamento 

 
- Distinguir e 
identificar diferentes 
intensidades sonoras 

- Reconhecer timbres 
semelhantes e 
contrastantes 

 
- Distinguir famílias 
de instrumentos 

- Distinguir diferentes 
timbres 

 
- Compor pequenas 
frases rítmicas 

 
- Improvisar sobre 
uma estrutura 
rítmica ou 
harmónica 

 
 
 Exploração de 

diversas fontes 
sonoras 

 
 Audição de pequenas 

peças/ trechos 
musicais 

 
 Grafismo 

não 
convencion
al 

 
 Interpretação 

vocal / 
instrumental 

 
 Reprodução rítmica 

e melódica 
 
 Reconhecimento auditivo 

 
 Jogos 

musicais 
pedagógicos 

          Dinâmica 
Variação de intensidade: 
Crescendo 
/Diminuendo 

   Fortíssimo / pianíssimo (pp , p, 
mf, f,ff) 

        Ritmo 
Lento, Allegro, Andante 
A pulsação; dois sons iguais na 
pulsação 
Compasso quaternário 
Silêncio organizado com a 
pulsação: pausa da semínima 

       Altura 
Grave, Médio e Agudo 
Sol e Mi em diferentes registos 

         Forma 
Organizações elementares ABA 
Elementos repetitivos 
Ostinato 
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Planificação Anual 3º Ano 
Conteúdos Competências Estratégias 
Timbre 

   Famílias de instrumentos: 
Sopro e Percussão 
(madeiras, metais e peles) 

   Sons semelhantes e 
contrastantes 

 
- Cantar mantendo a afinação 

 
- Identificar ostinatos 
melódicos e rítmicos 

 
- Distinguir imitação e ostinato 

 
- Reconhecer a pauta musical 
e a Clave de Sol 

 
- Identificar sons com 
diferentes durações 

 
- Identificar linhas sonoras 

 
- Identificar e interpretar 
frases com sons e silêncios 

 
- Distinguir as diferentes 
famílias dos instrumentos da 
orquestra 

 
- Compor pequenas 
frases rítmicas e 
melódicas. 

 
- Improvisar sobre uma 
estrutura melódica e/ou 
harmónica 

 
 Audição de peças 

/ excertos 
musicais 

 
 Grafismo 

convencional e não 
convencional 

 
 Interpretação 

vocal / 
instrumental 

 
 Reproduções rítmicas 

e melódicas 
 
 Reconheciment

o auditivo 
 
 Jogos pedagógicos 

Dinâmica 
   Organização dos vários 

elementos dinâmicos 

       Ritmo 
Compassos simples e 
composto (binário e 
quaternário) 

   Sons e silêncios com duas 
pulsações 

   Sons e silêncios com quatro 
pulsações 

     Altura 
Altura definida e 
indefinida Pauta e Clave 
de Sol Quatro notas em 
diferentes registos: Mi, 
Sol, Lá e Ré Escala 
Pentatónica 
Bordão 

Forma 
Frases 
Imitação 
Forma ABBA (pergunta e 
resposta) 
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Planificação Anual 4º Ano 

Conteúdos Competências Estratégias 

Timbre 
   Instrumentos: 

cordas e sopros 
Ambientes sonoros 
Estilos musicais 

 
- Cantar mantendo a afinação, 
ritmo e dinâmica 

 
- Descobrir frases musicais que 
se repetem e contrastam 

 
- Distinguir texturas: fina e densa 

 
- Distinguir agregados e 
movimentos sonoros 

 
- Reconhecer padrões rítmicos 

 
- Identificar sons e silêncios com 
duas e quatro pulsações 

 
- Distinguir mistura e 
combinação rítmica 

 
- Compor pequenas frases 
rítmicas e melódicas. 

 
- Improvisar sobre uma 
estrutura melódica e/ou 
harmónica 

 
 Audição de peças e 

excertos musicais 
 
 Grafismo 

convencional e não 
convencional 

 
 Interpretação vocal 

e instrumental 
 
 Reproduções rítmicas 

e melódicas 
 
 Reconhecimento auditivo 

 
 Jogos pedagógicos 

Dinâmica 
   Organização dos 

elementos 
dinâmicos 

Ritmo 
   Organização dos 

elementos rítmicos 
Figuras e Pausas 
Módulos simples e 
compostos 

Altura 
Agregados 
sonoros A escala 
Diatónica 
 

Forma 
O Cânone 
A forma Rondó 
(ABACADA) 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 1º e 2º ANO - AEC - ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 2014/2015 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / 
Materiais 

 
 
BLOCO 1 - 
EXPLORAÇÃO DA 
NATUREZA 

 
 
 Descoberta do meio 

envolvente através da sua 
exploração 

 
 Realizar habilidades motoras no 

contacto com o meio envolvente 
 Explorar/interagir com os 

espaços exteriores/recreio 
 Identificar: sentidos, direções e 

ponto de partida 

 
Jogos/interação com o meio exterior 
“Peddy-paper” 

 
 
 
 
 Cartolinas 
 Papel 

 
 
 
 
BLOCO 2 - 
DESLOCAMENTOS 
E EQUILÍBRIOS 

 
 
 
 
 Manutenção de uma postura 

que permita a realização 
continuada de novas 
atividades 

 
 Rastejar 
 Rolar 
 Saltar 
 Cair 
 Subir e descer 
 Suspender e balançar 
 Transpor obstáculos 

 
 Exercícios no solo 
 Exercícios em estações/circuitos 
 Percursos nos espaços exteriores 
 Jogos/estafetas 

 
 
 Colchões 
 Trave 
 Banco sueco 
 Mini-Plinto 
 Cones 
 Obstáculos 

variados  
 
BLOCO 3 - 
ACTIVIDADES 
RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS 

 
 Realização de movimentos 

locomotores posturais e 
criativos através da expressão 
corporal e de acordo coma 
estrutura rítmica e melodia de 
composições musicais 

 
 
 Combinar movimentos corporais 
 Coordenar movimento e ritmo 
 Realizar pequenas coreografias de 

grupo 

 
 Ensaios para festas da escola (Natal, 

Final de ano, outras) 
 Coreografias de 

grupo/pares/individualme
nte 

 
 
 Rádio/leitor 

CD 
 CD’s 
 Instrumentos 

musicais 
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BLOCO 4 – 
JOGOS INFANTIS 

 
 
 
 Abordagem de práticas lúdico - 

motora associadas à cultura 
popular 

 
 
 Cumprir as regras do jogo, 

selecionando com intencionalidade 
e oportunidade as ações 
características do jogo 

 Lenço 
 Caçadinhas 
 Gato e rato 
 Macaca 
 Jogo das cadeiras 
 Jogos de tração e precisão 
 (Outros) 

 
 
 
 Vários 

 
 
 
BLOCO 5 – 
PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO 

 
 
 
 
 Relacionamento específico e 

intencional entre o praticante 
e os objetos 

 Lançar 
 Receber 
 Rodar o arco 
 Toques de sustentação 

com raquete/mãos/pés 
 Driblar 
 Pontapear 
 Conduzir a bola com o pé 
 Saltar à corda 

 
 

 

 
 
Individualmente/pares/grupo 

 
 
 
 
 Arcos, 

bolas, 
cordas. 
Raquet
es 
 Outros 

 2º 
ano 

 
 
 Jogos Pré desportivos 
 Bitoque 

 
 
BLOCO 6 – 
OPOSIÇÃO E 
LUTA 

 
 
 Domínio de 

comportamentos de 
oposição e confronto 
corporal 

 
 Respeitar regras e controlar 

agressividade 
 Agir e adaptar ações às 

reações do adversário 

 Formas de luta em situações 
lúdicas/competição (tocar nos 
joelhos do adversário, empurrar o 
adversário para fora de um colchão, 
roubar uma bola ao adversário) 

 Colchões 
 Bolas 
 Coletes 
 Molas 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 3º e 4º ANO AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 2013/2014 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / 
Materiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCO 1 – 
GINÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Abordagem de destrezas 

gímnicas: rolamentos, 
deslocamentos e posições de 
equilíbrio 

 3º 
ano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Circuitos de habilidades 
 Estações de exercitação 
 Sequências gímnicas 

 
 
 
 
 
 
 Arcos, bolas, 

cordas 
 Colchões 
 Trave 
 Banco sueco 
 Mini-Plinto 
 Trampolim 

 Rolamentos 
 Pino de cabeça 
 Salto de coelho 
 Roda 
 Saltos à corda (pares e grupos) 
 Manipulação do arco e bola e corda 
 Posições de flexibilidade e equilíbrio 

4º ano 
 Salto ao eixo 
 Apoio facial invertido seguido 

de rolamento 
 Sequência gímnica 
 Saltos Gímnicos 

 
 
 
 
 
 
BLOCO 2 - 
ATLETISMO 

 
 
 
 
 
 Desenvolvimento das ações 

motoras básicas: correr, saltar e 
lançar 

3º ano 
 Técnica de corrida 
 Corrida de velocidade 
 Salto em comprimento 

 
 
 
 
 
 Concursos individuais 
 Competições de 

grupo/”Meeting de 
Atletismo” 

 
 
 Cones 
 Sinalizadores 
 Barreiras 
 Elástico 
 Fita-métrica 
 Cronómetro 
 Colchão 

 4º  
 Técnica de corrida 
 Salto em altura 
 Lançamentos 
 Passagem de barreiras/obstáculos 
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BLOCO 3 - 
DANÇA 

 Realização de movimentos 
locomotores posturais e 
criativos através da expressão 
corporal e de acordo coma 
estrutura rítmica e melodia de 
composições musicais 

 
 Combinar movimentos corporais 
 Coordenar movimento e ritmo 
 Realizar pequenas coreografias de 

grupo 

 
 Ensaios para festas da escola 

(Natal, Final de ano, outras) 
 Coreografias de 

grupo/pares/individuais 

 
 Rádio/leitor CD 
 CD’s 
 Instrumentos 

musicais 

 
 
 
 
 
BLOCO 4 – 
BASQUETEBOL 

 
 
 
 
 
 Desenvolvimento das ações 

motoras e aquisição de 
habilidades específicas às ações 
técnico-táticas 

 3ºano  
 

Individualmente/pares/grupos 
Exercícios de 

manipulação/passe/receção 
Jogos Pré-desportivos 
(Jogo dos Passes; Bola ao 
capitão) 
Jogos reduzidos e 

condicionados 
Torneios 

 
 
 
 
 
 Vários 

 Passar 
 Receber 
 Driblar 
 Lançamento na passada 
 Passe e corte 
 Jogo 3x3 

4º ano 
 Defesa individual não nominal 
 Jogo 3x3 

 
 
 
 
 
 
 
BLOCO 5 - 
ANDEBOL 

 
 
 
 
 
 
 Desenvolvimento das ações 

motoras e aquisição de 
habilidades específicas às ações 
técnico-táticas 

 3ºano  
 
 
 

Individualmente/pares/grupos 
Exercícios de 

manipulação/passe/receção 
Jogos Pré-desportivos 
(Jogo dos Passes; Bola ao 
capitão) 
Jogos reduzidos e 

condicionados 
Torneios 

 
 
 
 
 Bolas 
 Sinalizadores 
 Coletes 
 Arcos 
 Balizas 

 Passar 
 Receber 
 Driblar 
 Passe e vai 
 Defesa individual nominal 
 Remate em salto 
 Jogo 5x5 
4º ano 
 Remate em suspensão e apoio 
 Defesa individual não nominal 
 Jogo 5x5 
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BLOCO 6 – 
VOLEIBOL 

 Desenvolvimento das ações 
motoras e aquisição de 
habilidades específicas às ações 
técnico-táticas 

 Passe 
 Manchete 
 Jogo 2x2 

 Individualmente/pares/grupos 
 Jogos de sustentação da bola 
 Torneios 

 Bolas 
 Rede 
 Elástico 
 Sinalizadores 

 
 
 
BLOCO 7 – 
FUTEBOL 

 
 
 Desenvolvimento das ações 

motoras e aquisição de 
habilidades específicas às ações 
técnico-táticas 

 Passe 
 Receção 
 Condução 
 Remate 
 Passa e vai 
 Jogo 5x5 

 
 
 Individualmente/pares/grupos 
 Jogos reduzidos (3x3) 
 Torneios 

 
 Bolas 
 Sinalizadores 
 Coletes 
 Balizas 
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Planificação Anual de Estudo para o desenvolvimento da Atividade do Ensino do Inglês para este ano letivo, elaborada de acordo com as 
orientações programáticas do Ministério da Educação e Ciência e com o Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 
 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural. 

 Promover o desenvolvimento da consciência da identidade linguística e cultural através do confronto com a língua estrangeira e a 

cultura a si veiculada. 

 Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua. 

 Fazer apreciar a língua enquanto veículo de interpretação e comunicação com o mundo que nos rodeia. 

 Promover a educação para a comunicação, trabalhando valores como o respeito pelo outro, a ajuda mútua, a solidariedade e a cidadania. 

 Contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas, sócio afetivas, culturais e psicomotoras da criança. 

 Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, motivadoras que ao mesmo tempo sejam diversificadas e promovam a 

integração e socialização. 

 Desenvolver a autoestima e o prazer de saber fazer. 

 Estimular a concentração e memorização. 
 Estimular o envolvimento ativo, a imaginação e a criatividade. 

 Promover o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. 

 Fomentar outras aprendizagens.
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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.º Período 2.º Período 3.º Período 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

4.º 
ano 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

4.º 
ano 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

4.º 
ano  

Mês - Month 
Promover a familiarização com os nomes dos meses em inglês:  
setembro - September 
outubro - October  
novembro - November 
dezembro - December  
janeiro – January 

X  X  X  X  X    X  X    

 
Aniversários / 
Birthdays 

Identificar os meses do ano; dizer uma rima/canção sobre os 
meses; dizer quando é o seu aniversário/o dos seus colegas ou 
familiares (My birthday is in July / in the summer.) 

X  X   X  X  X    X  X    

 
Feriados / 
Festividades 
Holidays / 
Festivals 

Adquirir vocabulário acerca das várias 
festividades:  
Dia das bruxas - Halloween. 
Dia de Acção de Graças - 
Thanksgiving. Natal - Christmas. 
Dia de S. Valentim - Valentine’s 
day.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

O Tempo / 
Weather 

Associar várias expressões do estado do tempo às respetivas 
estações do ano: 
Está fresco; nublado; ventoso - Cool; Cloudy; Windy… 
Está frio; nublado; chuvoso; ventoso - Cold; Cloudy; Rainy; 
Windy…  
Está sol; o céu está limpo de núvens - Sunny; Clear… 
Está calor; está sol - Hot; Sunny... 
Identificar o vocabulário relacionado com o tempo: soalheiro, 
chuvoso, nublado, etc (sunny, rainy,cloudy, ...) 

X  X   X  X  X   X  X  X   X  
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Dias da semana 
- Days of the 
week 

Identificar os dias da semana (Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday.); realizar 
perguntas/respostas sobre o tema (Is it Monday? Yes, it is. / No, 
it isn't.) 

  X  X    X  X    X  X  

 
Saudações - 
Greetings 

Adquirir vocabulário: Olá; Adeus; Oi; Como te chamas? - 
Hello; Goodbye; Hi; What’s your name?, Good 
Afternoon… 

X  X    X  X    X  X    

Expressões 
utilizadas na 
sala de aula - 
Classroom 
language 

Adquirir vocabulário: Entra, por favor; Abre/fecha a 
porta/janela; Senta-te/levanta-te; Fica em silêncio, se faz 
favor - Please; Come in; Open/close the door/window; Sit 
down/stand up; 
Please, be quiet… 

X  X    X  X    X  X    

Desenhar e legendar imagens do que está na 
mochila/estojo (Schoolbag, dictionary, ruler, pencilcase, 
book, pencil, rubber, pen.) Trocar informação com os 
colegas acerca do que existe na sala de aula; pedir coisas 
na sala de aula (What's this? It's a…; Can you lend me a 
pen?; Have you got a pencil?) 

  X  X    X  X    X  X  

Dialogar acerca dos objetos da sala de aula, conhecer 
frases importantes a utilizar na sala de aula, emprestar 
objetos, pedir permissão para fazer algumas coisas (What 
page, please? Can you lend me your pen? May I sharpen 
my pencil?...) 

   X     X     X  

Cores - Colours Adquirir vocabulário: vermelho; cor-de-laranja; amarelo; 
verde; azul; preto; branco; castanho… - Red; Orange; 
Yellow; Green; Blue; Black; White; Brown… 

X  X  X   X  X  X   X  X  X   
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Números – 
Numbers 

1 – 20; one, three, 
eight, … 

X  X    X  X    X  X    

Identificar e numerar c ardinais (cardinal numbers: one, 
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty, thirty; forty; fifty…) e ordinais 
(ordinal numbers: first, second, third, …) 

  X    X   X     X   X     X 

Rosto - Face Adquirir vocabulário: Rosto; olhos; ouvidos; nariz; 
boca… - Face; Eyes; Ears; Nose; Mouth… 

X  X  X   X  X  X   X  X  X   

Corpo - Body Adquirir vocabulário: Corpo; cabeça; cabelo; mão; perna; 
braço; barriga; pé (pés)… - Body; Head; Hair; Hand; Leg; 
Arm; Stomach; Feet (Foot)… 

X  X  X   X  X  X   X  X  X   

Exercitar o vocabulário das partes do corpo - cabeça, 
cabelo, pés, 

  X    X    X  

 mãos, etc (Head, hair, eyes, nose, mouth, face, hands, feet, 
toe, finger). Descrever o seu próprio corpo e o dos outros 
(I’ve got green eyes and dark hair) 

            

A família - My 
family 

Identificar os membros da família (Father, mother, 
brother, sister, aunt, uncle, cousin, grandfather, 
grandmother). 
Descrever os membros da família (Who is he? He's 
my…;Who is she? She's my…) 

X  X  X   X  X  X   X  X  X   

Brinquedos - 
Toys 

Adquirir vocabulário: Bola; boneca; carro; ursinho de 
pelúcia; jogos… 
- Ball; Doll; Car; 

X  X    X  X    X  X    
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Vestuário 
Roupas - 
Clothes 

Adquirir vocabulário: Camisa / blusa; calças de ganga / 
calças; calçoes; meias; sapatos; saia; vestido; casaco; 
óculos… - Shirt / blouse; Jeans / Trousers; Shorts; Socks; 
Shoes; Skirt; Dress; Coat; Glasses… 

X  X    X  X     X    

Identificar, perguntar/responder sobre vestuário (Sandals, 
cap, jeans, swimsuit, skirt, tennis, hat, dress, t-shirt, shirt, 
shoes, shorts.) Perguntar/responder e descrever sobre o 
que eu tenho e o que os outros têm vestido - I'm 
wearing… 

  X     X     X   

Sentimentos - 
Feelings 

Adquirir vocabulário: Contente; triste; cansado/a; 
ensonado/a; nervosa/a; aborrecido/a… - Happy; Sad; 
Tired; Sleepy; Nervous; Bored… 

X  X    X  X     X    

Lar - Home Adquirir vocabulário: Casa; apartamento/andar; quarto; 
casa-de- banho; cozinha; sala de estar; sala de jantar - 
House; Apartment / Flat; Bedroom; Bathroom; Kitchen; 
Living room;Dining room. 

X  X    X  X    X  X    

Identificar as divisões da casa; objetos que se encontram 
nas diferentes divisões (Bedroom, kitchen, bathroom, 
living-room, attic, hall, garage, garden; sofa, TV, lamp, 
table, mirror). 
Trocar informações sobre a localização de objetos e de 
pessoas na casa (Where is Sam in the bedroom.) 

  X     X     X   

Animais de 
estimação - Pets 

Adquirir vocabulário: Gato; cão; pássaro; peixe; tartaruga; 
rato… - Cat; Dog; Bird; Fish; Turtle; Mouse... 

X  X    X  X    X  X    

Animais - Animais de estimação: identificar/perguntar/responder 
sobre 

  X    X      
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Animals animais de estimação (Pets: lizard, squirrel, turtle, parrot, dog, 

cat, rabbit, fish; My favourite pet is…) 
Animais da quinta (Farm animals: sheep, goat, cow, donkey, 
horse, pig, duck, chicken.) 
Animais selvagens (Wild animals: lion, elephant, monkey, 
dolphin, eagle, bear, giraffe, snake.) 

            

O Alfabeto - 
The Alphabet 

Identificar as letras do alfabeto inglês; fazer rimas; cantar 
canções 

  X  X    X  X     X  X  

Apresentação 
Hello! My 
name is… I am 
10 years old. 

Dialogar utilizando expressões de apresentação (Hello! My 
name's… I'm 10 years old. Where are you from? I'm from…/I 
live in…). 
 

   X     X     X  

Alimentação – 
Food 

Adquirir vocabulário: Maçã; banana; sandes; água; sumo; 
gelado; chocolate… - Apple; Banana; Sandwich; Water; Juice; 
Ice Cream; Chocolate. 

X  X    X  X    X  X    

Identificar vocabulário próprio e alimentos/refeições de várias 
regiões, países (Sandwich, orange, pear, apple, lemonade, 
coke, milk, chocolate cake, bananas, ice-cream, pizza.) 

  X     X     X   

As horas - 
What time is 
…? 

Formular perguntas sobre Que horas são (What time is it? 
It's…; What time is the big race?; "to"; "past") 

   X     X     X  

Tempo livre - 
My free time. 

Reconhecer o que gosto e não gosto de fazer no meu tempo 
livre (Do you like...? Yes / No answers; I like riding my bike; 
She likes…) 

   X     X     X 
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Transportes - 
Transports 

Identificar e categorizar meios de transporte (means of 
transport) - nome, tipo (aéreo, terrestres, marítimo, espacial) 
Identificar meios de transporte utilizados pelos colegas (How 
did 

   X     X     X  

 
 
 

 you come to school?); meios de transporte favoritos.             
As compras - 
We are 

Reconhecer e utilizar vocabulário sobre o tema; realizar 
pequenos diálogos (buy; expensive; cheap; shopping) 

   X     X     X  

Desportos - 
Sports 

Identificar diferentes desportos 
Falar sobre os desportos praticados e preferidos 
Adequar o vocabulário ao desporto - fazer, jogar (to, to play, to 
do) 

   X     X     X  

A minha rotina 
– My routine 

Dizer e escrever ações da rotina diária, o que costuma fazer e 
comer, escrever nome de comidas e bebidas (My routine; get 
up; go to school; have lunch) 

   X     X     X  



 
ANEXO3 - Plano Curricular para 2014.2017 - Educação para a cidadania 
 
Referência para a elaboração do plano curricular: Educação para a Cidadania no ensino 

básico e secundário, Maria Emília Brederode Santos (Coordenadora) 

 

Uma escola promotora de Educação para a Cidadania é aquela que educa pelo 

exercício e pela vivência quotidiana de cidadania. 

Apelar à participação dos alunos, ao desenvolvimento do seu sentido crítico e da 

capacidade de argumentação requer que a própria escola se abra a essa mesma participação 

e ao diálogo no processo de tomada de decisão. 

 

1– Linhas orientadoras 

A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em 

sociedade que tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da 

igualdade, da democracia e da justiça social. 

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação 

de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo. 

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da 

cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade (…) a sua inserção no 

currículo requer uma abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas como 

em atividades e projetos, desde a educação pré-escolar, de acordo com os princípios 

definidos no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de Julho. 

Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão integradora das diversas áreas 

do saber que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica 

curricular, também uma vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em 

que esta se insere. 

Atendendo à importância que o Agrupamento de Escolas de Avis reconhece a esta 

área curricular, e em resposta a objetivos definidos no projeto educativo, foi considerada 

disciplina – Formação Cívica - de frequência obrigatória (oferta complementar de escola) e 
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elaborado um plano curricular a ser desenvolvido em função das necessidades e problemas 

específicos da comunidade educativa ou de um grupo de alunos ou ainda em resposta a 

objetivos definidos para projetos de turma ou da escola. 

 

2– Plano Curricular 

 

Competências dos alunos a desenvolver ao longo dos Ensinos Básico: 

 

1 Descentração e empatia 

O(A) aluno(a): 

1. 1. Identifica diferentes pontos de vista. 

1. 2. Reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios. 

1. 3. Entende e coloca-se na perspetiva do outro. 

1. 4. Interage com os outros, estabelecendo relacionamentos construtivos. 

1. 5. Coopera com os outros na prossecução de objetivos comuns. 

 

2 Pensamento crítico e criativo 

O(A) aluno(a): 

2. 1. Distingue factos de opiniões e interpretações. 

2. 2. Pesquisa e utiliza informação relevante, avaliando a sua fiabilidade e referindo as 

fontes. 

2. 3. Revela capacidade de criar e inovar. 

2. 4. Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho. 

2. 5. Ajuíza sobre o que é justo ou injusto em diferentes situações. 

 

3 Comunicação e argumentação 

O(A) aluno(a): 

3. 1. Expressa opiniões, ideias e factos. 

3. 2. Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros. 

3. 3. Usa adequadamente a expressão oral e escrita para estruturar o pensamento e 

comunicar. 

3. 4. Lê, interpreta e produz mensagens numa variedade de meios e suportes. 
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3. 5. Reconhece e usa formas de tratamento interpessoal e institucional conforme os 

contextos sociais e culturais. 

 

4 Participação 

O(A) aluno(a): 

4. 1. Reconhece que pode influenciar os processos de decisão, individual e coletivamente, 

através de várias formas de participação. 

4. 2. Participa nas decisões que dizem respeito a si ou aos seus contextos de vida. 

4. 3. Demonstra interesse pelos outros e pelo bem comum. 

4. 4. Utiliza regras do debate democrático e instrumentos de decisão democrática. 

4. 5. Participa democraticamente, designadamente em representação de outros ou sendo 

por eles representado. 

4. 6. Participa em experiências de intercâmbio cultural, de trabalho na escola e de serviço 

comunitário e reflete sobre elas, tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes. 

 

3 – Perfil de saída – 1º,2º e 3º ciclos 

 O desenvolvimento de competências não se esgota no nível e ciclo de ensino em que estão 

referenciados, cabendo ao professor diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos seus 

alunos face ao perfil de saída esperado. 

Embora se considerem fundamentais para estas aprendizagens de cidadania as 

competências de socialização desenvolvidas no Jardim-de-Infância não foram incluídas por 

se encontrarem explicitadas nas Orientações Curriculares para a Educação de Infância. 

 

No final do 1º ciclo a criança deve ser capaz de: 

 

1. Saber que todos têm direitos e deveres – para com os próximos e para com as gerações 

futuras – (ambiente, património natural e cultural…). 

2. Colocar-se “na pele de outrem”, sabendo escutar, compreender e respeitar as perspetivas 

de outros. 

3. Compreender a necessidade de regras e do seu cumprimento. 

4. Participar no estabelecimento de regras ou na sua mudança. 

5. Estabelecer, cumprir acordos e compromissos e assumir as suas responsabilidades. 
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6. Representar outros e fazer-se representar por outrem. 

7. Utilizar formas de decisão democrática, designadamente o voto. 

8. Respeitar os colegas independentemente de diferenças de capacidade, género, cultura, 

religião, língua e outras. 

9. Reconhecer formas de discriminação e propor vias de as superar. 

10. Colaborar, trabalhar em grupo e participar em atividades coletivas da turma ou da 

escola. 

11. Colaborar na resolução de conflitos de forma positiva. 

12. Interessar-se pelos problemas do mundo exterior à escola, mundo próximo e distante. 

13. Conhecer algumas datas e acontecimentos marcantes da história do país. 

14. Identificar e reproduzir os símbolos da identidade nacional e europeia. 

15. Conhecer e saber recorrer a instituições públicas da comunidade. 

16. Compreender que as mensagens transmitidas pelos media* podem influenciar 

comportamentos, designadamente as de natureza publicitária. 

17. Produzir mensagens mediáticas de sensibilização para identificação e resolução de 

problemas. 

18. Analisar o seu próprio comportamento face ao consumo de media*. 

19. Conhecer riscos associados à utilização dos media*, nomeadamente relacionados com a 

salvaguarda da privacidade e confidencialidade de informações pessoais, e conhecer formas 

de os prevenir. 

20. Respeitar os espaços da comunidade e cuidar dos espaços físicos e dos equipamentos da 

escola. 

21. Conhecer manifestações do património cultural (lendas, histórias, danças e canções para 

crianças…). 

22. Adotar hábitos de higiene e alimentação equilibrada. 

23. Priorizar necessidades e desejos em função dos recursos existentes. 

 

No final do 2º ciclo, para além das aprendizagens efetivadas no 1º ciclo, o aluno deve ser 

capaz de: 

 

1. Conhecer a existência de textos fundamentais relativos aos direitos humanos, 

designadamente a Convenção dos Direitos da Criança e Direitos Humanos. 
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2. Participar em debates, respeitando as regras do debate democrático, fundamentando as 

suas opiniões e respeitando as dos outros. 

3. Analisar criticamente o seu desempenho, relativamente às regras estabelecidas. 

4. Analisar e propor regras adequadas ao contexto. 

5. Assumir direitos e responsabilidades cívicas na turma e na escola. 

6. Procurar atingir consensos em contexto de representação. 

7. Reconhecer e apreciar a fundamental semelhança de todos os seres humanos e a sua 

diversidade. 

8. Reconhecer e recusar situações de discriminação. 

9. Reconhecer a existência de estereótipos e suas possíveis consequências negativas. 

10. Resistir a pressões em situações discriminatórias 

11. Trabalhar em equipa e envolver-se em atividades coletivas, refletindo sobre questões 

que lhes estejam associadas. 

12. Resolver conflitos de forma positiva e agir face à agressão. 

13. Identificar e compreender situações de desigualdade socioeconómica entre diversas 

regiões do mundo. 

14. Utilizar e dar sentido a marcos cronológicos significativos da história de Portugal, 

designadamente ligados à construção da Democracia. 

15. Saber quais as principais instituições democráticas do Estado português. 

16. Interpretar mensagens mediáticas, compreendendo como os media* podem influenciar 

modos de ver a realidade e precavendo-se contra riscos de manipulação. 

17. Perceber como os diferentes media* informam e formam a opinião dos cidadãos  

18. Tomar medidas de prevenção relativamente aos riscos associados à utilização dos 

media*. 

19. Respeitar e cuidar do património coletivo da escola e da comunidade. 

20. Desenvolver hábitos de consumo e de criação de bens e produtos culturais. 

21. Valorizar comportamentos de vida saudável, compreendendo suas consequências 

positivas e negativas. 

24. Gerir as finanças pessoais e participar na gestão financeira de iniciativas e projetos. 

No final do 3º ciclo, para além das aprendizagens anteriores, o aluno deve ser capaz de: 
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1. Conhecer os principais documentos relativos aos direitos humanos (versões simplificadas) 

e refletir sobre os seus princípios fundamentais. 

2. Perceber que os direitos humanos são uma construção que se pode completar e atualizar 

e as dificuldades que se colocam à sua adoção. 

3. Questionar as suas opiniões e pontos de vista por confronto com outros. 

4. Analisar e propor regras e comportamentos tendo em conta princípios de justiça e 

equidade. 

5. Assumir os direitos e deveres que lhe competem no contexto da família, da escola e da 

comunidade. 

6. Participar nos diferentes projetos da escola. 

7. Colaborar em projetos e dinâmicas que promovam o convívio e a compreensão 

intercultural. 

8. Contribuir para identificar soluções face a fenómenos de discriminação ou de estereotipia. 

9. Resistir à pressão de outros, recusando participar em ações que infrinjam os seus direitos 

ou de outros. 

10. Valorizar o voluntariado e o associativismo como forma de organização dos indivíduos 

em torno de objetivos comuns. 

11. Cooperar para prevenir, resolver e mediar conflitos. 

12. Conhecer projetos de cooperação internacional que visem a melhoria das condições de 

vida das populações e dos cidadãos. 

13. Identificar processos de construção da Democracia em Portugal e no Mundo. 

14. Perceber a importância da Constituição da República Portuguesa. 

15. Conhecer as principais instituições democráticas da União Europeia. 

16. Saber como reclamar quando os seus direitos de cidadania são lesados. 

17. Avaliar criticamente mensagens mediáticas, compreendendo o seu carácter construído e 

tomando consciência das opções subjacentes (de quem produz e de quem recebe). 

18. Identificar formas como os media* podem influenciar a nossa imagem do mundo e da 

vida política e como nós podemos intervir de modo a influenciá-los, nomeadamente através 

da produção de mensagens. 

19. Gerir equilibradamente o seu consumo de media*. 

20. Reconhecer e recusar situações de abuso mediático (cyberbullying e outras) e 

compreender suas implicações jurídicas. 
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21. Conhecer e contribuir para a defesa do património coletivo. 

22. Contribuir para a preservação, consumo e criação de bens e produtos culturais. 

23. Compreender que comportamentos de risco podem comprometer seu projeto de vida 

pessoal e social. 

24. Tomar decisões esclarecidas sobre consumo ou poupança. 

 

* O termo “media” engloba os “media tradicionais” (imprensa, rádio, televisão, …) e os 

“novos media” 

(sítios, blogues, redes sociais, telemóveis, …) 

 

4. TEMAS TRANSVERSAIS  

Estes temas podem ser desenvolvidos nas diferentes áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, em atividades que promovam o enriquecimento do currículo ou em outros 

projetos. 

 EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A SEXUALIDADE; 

 PREVENÇÃO DA(S) VIOLÊNCIA(S) 

 RISCO(S) 

 ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL / DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

5. RECURSOS 

 http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaocidadania/index.php  / Áreas temáticas 

 Kit “Apetece-me” (BIBLIOTECA DA ESCOLA) 

 Kit « Educação sexual»  (BIBLIOTECA DA ESCOLA)/ 1º, 2º e 3º ciclos 

 Pacote Educacional de YOUTH FOR HUMAN RIGHTS 

6. GRELHA CONCEPTUAL 
 
 

Temas Objetivo Áreas / 
Conceitos 

Pré 
1º 
ciclo 

2º 
ciclo 3º ciclo Recurso

s 
Plano anual 
atividades 

 
DIREITOS 

 
Estimular o 

Direitos/Dever
es 

X 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
Dezembro 
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HUMANOS 
 
 
 
 

desenvolvimen
to de uma 
consciência 
social. 
 
 Promover a 
identificação 
de 
necessidades 
na 
comunidade. 
 

Inclusão/Exclu
são 
Respeito  
Cidadania 
Liberdade 
Igualdade 
Justiça 
Equidade 
Responsabilida
de 
Democracia 
Paz 
Solidariedade 

X 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
x 

 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
x 

Janeiro 
 
Direitos 
humanos 
Vamos 
construir 
sorrisos 
 
Linka-te! 

 
 
 
EDUCAÇÃO 
PARA A 
SAÚDE E A 
SEXUALIDADE 
 

 
Contribuir para 
um maior e 
melhor 
conhecimento 
dos factos e 
componentes 
que integram a 
sexualidade; 
 
Contribuir para 
o 
desenvolvimen
to de 
sentimentos e 
atitudes; 
Desenvolver 
competências 
preventivas. 
 

 
EDUCAÇÃO 
SEXUAL NO 
ENSINO BÁSICO 
     lei 60/2009 de 
6 Agosto 
 
 
 
 Plano 
curricular por 
nível de 
escolaridade 
 (anexo) 

   
 
ULSNA  

 

 
 
PREVENÇÃO 
DA(S) 
VIOLÊNCIA(S) 
 
 

 
Conhecer e 
aplicar os 
princípios 
fundamentais 
para a boa 
convivência 
coletiva , 
indispensáveis a 
uma participação 
responsável do 
cidadão, 
favorecendo a 
sua segurança e a 
dos outros, numa 
cultura de paz. 

  
Violência física 
Violência  
verbal  
Bullying 
Ciberbulling 
 Violência no 
namoro 
Racismo 
Discriminação 
Exclusão 

 
X 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 

 

PAPES – 
Saúde 
Mental e 
Prevenção 
da 
Violência 
 
 
Ações 
sensibilizaç
ão ao logo 
de todo o 
ano – GO! 
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RISCO(S) 
 
 

Promover o 
conhecimento e 
adoção de 
medidas de 
prevenção e 
autoproteção 
face a um 
conjunto de 
riscos. 

Proteção 
rodoviária 
 
Segurança NET 
 
Proteção Civil 
 
Prevenção dos 
comportament
os aditivos e 
dependências: 
 Tabaco 
/Álcool/ 
Drogas/ Jogo e 
outras 
dependências 
 
 

X 
 
X 
 
X 
 

X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 

 
ALIMENTAÇÃ
O E 
ATIVIDADE 
FÍSICA 
 
 
 

 
Promover 
estilos de vida 
mais 
saudáveis. 
 
Promover a 
pratica de 
atividade 
física. 
 
Reforçar as 
competências 
para a 
coerência 
entre a oferta 
alimentar e os 
princípios de 
alimentação 
saudável. 
 
 
 

 
Porque é que 
comemos? 
Pequeno-
almoço: 
porque é 
mesmo 
obrigatório? 
O que é que os 
alimentos nos 
fornecem. 
Roda dos 
alimentos: 
 Porquê 
Como usar 
 Os grupos da 
Roda 
Vida ativa, 
Vida saudável: 
Mexer, mexer, 
mexer… 
 Doenças 
provocadas 
por uma 
alimentação 
desequilibrada 
ou 
sedentarismo. 
 

    

 
PAPES –  
 
Alimentaçã
o e 
atividade 
física 
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Consumir: 
informação, 
qualidade e 
segurança. 
Rótulos: tudo 
o que 
necessitamos 
saber 
está lá! 
Conservação 
dos alimentos 
 

 
 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL / 
DESENVOLVI
MENTO 
SUSTENTÁVE
L 
 

 
Reforçar as 
competências 
para a adoção 
de 
comportament
os de 
cidadania 
ambiental. 

 
O Planeta 
Terra – porque 
devemos 
preservá-lo? 
 
Os 4 RRRR 
 
Espécies 
autóctones - 
porque é 
importante 
conhecer e 
preservar? 

 

   
 
Eco-
escola 

 
Março 
 
Feira dos 
Produtos 
Dia da 
Árvore 
(Projeto: 
adotar uma 
árvore) 
 

 
 
7. Operacionalização 

O Plano de Trabalho da Turma assume particular importância como instrumento 

privilegiado de gestão curricular que permite, face aos alunos concretos, organizar as 

atividades disciplinares e interdisciplinares de acordo com as aprendizagens transversais 

esperadas e o plano de atividades da escola. 

No 1º ciclo, é discutida a gestão e planificação das aprendizagens relativas à 

Educação para a Cidadania em conselho de docentes, sendo a operacionalização das 

diversas temáticas a abordar da responsabilidade do professor titular da turma, trabalhada 

de forma interdisciplinar na prática pedagógica. 
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Nos 2º e 3ºciclos é planificada e gerida em conselho de turma, sendo a 

operacionalização das temáticas a abordar da responsabilidade do Diretor de Turma na 

Formação Cívica, e da responsabilidade de cada professor da turma na sua disciplina. 

Os professores, educadores e diretores de turma devem articular o Plano de Trabalho 

da Turma com as técnicas do GO! e com a Coordenadora PAPES / educação para a saúde. 

A avaliação das competências de cidadania realiza-se preferencialmente em 

situações reais ou aproximadas à realidade. Na área de Formação Cívica, avaliação é 

qualitativa e obedece aos parâmetros definidos pelo Conselho Pedagógico. 
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ANEXO 4 – Plano de Articulação Vertical intra e inter-ciclo, elaborado por área curricular 
disciplinar (ficheiros anexos) 
 
 ANEXO 4A – Articulação vertical pré-escolar/1º ciclo 

 ANEXO 4B – Articulação vertical Português 

 ANEXO 4C – Articulação vertical Matemática 

 ANEXO 4D – Articulação vertical Inglês 

ANEXO 4E – Articulação vertical História 

 ANEXO 4F – Articulação vertical Geografia 

ANEXO 4G – Articulação vertical Ciências  

ANEXO 4H – Articulação vertical TIC 

ANEXO 4I – Articulação vertical Educação Física 

 ANEXO 4J – Articulação vertical Educação Tecnológica / Educação Visual 

ANEXO 4L – Articulação vertical Música 
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ANEXO 4A -  Articulação do Ensino Pré Escolar / 1º Ciclo (1º ano de escolaridade) 
 

Aprendizagens Essenciais   -   Pré Escolar  e  1º Ciclo (1º ano) 
 
Linguagem Oral e Abordagem à Escrita / Português 
 
 Produzir um discurso oral com correção. 
 Saber escutar para organizar e reter informação. 
 Articular corretamente as palavras. 
 Usar vocabulário adequado. 
 Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros. 
 Escrever o nome próprio. 
 Segurar o lápis/caneta com a tríade perfeita. 
 Fazer reproduções de imagens e de grafismos. 
 Participar em registos escritos. 
 Conhecer e respeitar o sentido da leitura/escrita: da esquerda para a direita / de cima para baixo. 
 Promover a utilização de novas tecnologias (TIC) enquanto nova forma de expressão, informação e registo. 

Matemática 
 Desenvolver a compreensão global dos números, operações e conjuntos. 
 Compreender a ordem de grandeza de números. 
 Realizar construções geométricas, reconhecer e analisar propriedades das figuras geométricas. 
 Adquirir as noções topológicas. 
 Desenvolver a capacidade de atenção, concentração, raciocínio e memorização. 
 Ser capaz de resolver problemas. 

Conhecimento do Mundo e Formação Pessoal e Social / Estudo do Meio 
 Conhecer o nome próprio, da família/apelidos, género e idade. 
 Representar o seu corpo. 
 Estabelecer relações de temporalidade. 
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 Descrever o sucesso dos seus atos praticados ao longo do dia/semana. 
 Exprimir aspirações para o futuro. 
 Localizar no tempo e no espaço acontecimentos da sua história pessoal e familiar. 
 Aquisição de atitudes de respeito e cuidado ecológico para com o meio envolvente. 
 Ser capaz de respeitar regras e normas sociais. 

Expressões: Plástica, Dramática, Musical e Motora 
 Desenvolver a imaginação e a criatividade. 
 Saber utilizar as suas possibilidades motoras, sensitivas e expressivas. 
 Saber utilizar corretamente os diversos materiais. 
 Saber utilizar e aplicar diferentes técnicas de expressão criativa, artística e estética. 
 Identificar as cores. 
 Ser organizado e asseado nos trabalhos que realiza. 
 Utilizar de forma autónoma os diferentes materiais. 
 Participar nas dramatizações espontâneas ou planeadas, conhecendo as diferentes técnicas de representação: Teatros de ator, Teatro de 

sombras, Teatro de fantoches, Teatro de marionetes, etc. 
 Motivar a criança para a música. 
 Cantar canções infantis (sozinho e em grupo) com ritmo. 
 Partilhar com os pares as músicas do seu quotidiano. 
 Obter um progressivo controlo da motricidade ampla e fina. 
 Realizar jogos respeitando e cumprindo as regras. 
 Realizar percursos e ações motoras diversas com agilidade e destreza. 
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ANEXO 4A - Articulação vertical Português 

Compreensão do Oral 
 

 
1º Ciclo 

 

 
2º Ciclo 

 
3º Ciclo 

(Compreensão/Expressão Oral) 
 Saber escutar, para organizar e reter 

informação essencial, discursos breves 

em português padrão com algum grau 

de formalidade. 

 Prestar atenção a breves discursos sobre 

assuntos que lhe são familiares, retendo 

o essencial da mensagem. 

 Compreender o essencial de histórias 

contadas, de poemas e de textos da 

tradição oral. 

 

 

 Saber escutar para organizar e reter 

informação essencial, discursos breves, 

em português padrão, com algum grau 

de formalidade. 

 Interpretar a informação ouvida, 

distinguindo o facto da opinião, o 

essencial do acessório, a informação 

explícita da informação implícita. 

 Compreender os diferentes argumentos 

que fundamentam uma opinião. 

 Saber escutar, visando diferentes 

finalidades, discursos formais em 

diferentes variedades do Português, cuja 

complexidade e duração exijam atenção 

por períodos prolongados. 

 Interpretar criticamente a informação 

ouvida, analisando as estratégias e os 

recursos verbais e não verbais utilizados. 

 Compreender o essencial da mensagem, 

apreendendo o fio condutor da 

intervenção e retendo dados que 

permitam intervir construtivamente em 

situações de diálogo ou realizar tarefas 

específicas. 

 Tomar a palavra em contextos formais, 

selecionando o registo e os recursos 
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adequados às finalidades visadas e 

considerando as reações dos 

interlocutores na construção do sentido. 

 Interagir com confiança e fluência sobre 

assuntos do quotidiano, de interesse 

pessoal, social ou escolar, expondo e 

justificando pontos de vista de forma 

lógica. 

 Produzir discursos orais corretos em 

português padrão, usando vocabulário e 

estruturas gramaticais diversificados e 

recorrendo a mecanismos de 

organização e de coesão discursiva. 
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Expressão Oral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Ciclo 

 

 
2º Ciclo 

 
3º Ciclo 

 

 Falar de forma clara e audível. 

 Esperar a sua vez, saber pedir a palavra. 

 Formular pedidos e perguntas tendo em 

conta a situação e o interlocutor. 

  Narrar situações vividas e imaginadas. 

 Produzir breves discursos orais em 

português padrão com vocabulário e 

estruturas gramaticais adequados. 

   

 

 Relatar ocorrências, fazer descrições e 

exposições sobre assuntos do quotidiano, 

de interesse pessoal, social ou escolar, 

com algum grau de formalidade. 

 Apresentar e defender opiniões, 

justificando com pormenores ou 

exemplos e terminando com uma 

conclusão adequada. 

 Produzir discursos orais coerentes em 

português padrão, com vocabulário 

adequado e estruturas gramaticais de           

alguma complexidade. 

 

(Ver quadro 1 – Compreensão/Expressão Oral) 
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Leitura 
 

 
1º Ciclo 

 
2º Ciclo 

 
3º Ciclo 

 

 Ler diferentes tipos de textos e em 

suportes variados para obter informação 

e organizar conhecimento. 

 Ler para formular apreciações de textos 

variados. 

 Distinguir entre facto e opinião. 

 Ler em voz alta com fluência textos com 

extensão e vocabulário adequados. 

 

 Ler textos variados em diferentes 

suportes, com precisão, rapidez e alguma 

expressividade. 

 Ler para entretenimento, concretização 

de tarefas, recolha e organização de 

informação, construção de conhecimento 

e fruição estética. 

 Posicionar-se quanto à pertinência e 

validade da informação lida e quanto aos 

efeitos produzidos pelos recursos verbais 

e não verbais utilizados. 

 Fazer apreciações pessoais de textos de 

diferentes tipos. 

 

 

 Ler de forma fluente, apreendendo o 

sentido global de textos com diferentes 

intencionalidades e registos. 

 Ler textos de diferentes tipos e em 

suportes variados para obter informação, 

organizar o conhecimento ou para aceder a 

universos no plano do imaginário, 

adequando as estratégias de leitura às 

finalidades visadas. 

  Posicionar-se criticamente quanto à 

validade da informação, selecionando os 

dados necessários à concretização de 

tarefas específicas e mobilizando a 

informação de acordo com os princípios 

éticos do trabalho intelectual. 

 Apreciar textos de diferentes tipos, 

analisando o modo como a utilização 

intencional de recursos verbais e não      



 

75 

verbais permite alcançar efeitos 

específicos. 

 Posicionar-se enquanto leitor de obras   

literárias, situando-as em função de 

grandes marcos temporais e geográfico-

culturais e reconhecendo aspetos 

relevantes da linguagem literária. 

 Estabelecer relações entre a experiência 

pessoal e textos de diferentes épocas e 

culturas, tomando consciência do modo 

como as ideias, as experiências e os valores 

são diferentemente representados e 

aprofundando a construção de referentes 

culturais. 

 
Escrita 

 
1º Ciclo 

 
2º Ciclo 

 
3º -Ciclo 

 

 Recorrer a técnicas para registar, 

organizar e transmitir a informação. 

 Utilizar processos de planificação, 

textualização e revisão, utilizando 

 

 Escrever para responder a diferentes 

propostas de trabalho, recorrendo a técnicas 

de seleção, registo, organização e transmissão 

da informação. 

. 

 Escrever para responder a necessidades 

específicas de comunicação em diferentes 

contextos e como instrumento de 

apropriação e partilha do conhecimento. 
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instrumentos de apoio, nomeadamente 

ferramentas informáticas. 

 Escrever, em termos pessoais e criativos, 

diferentes tipos de texto, como forma de 

usufruir do prazer da escrita. 

 Produzir textos de diferentes tipos em 

português padrão, com tema de abertura 

e fecho, tendo em conta a organização 

em parágrafos e as regras de ortografia e 

pontuação. 

  Utilizar com autonomia processos de 

planificação, textualização e revisão, com 

recurso a instrumentos de apoio e 

ferramentas informáticas. 

 Escrever em termos pessoais e criativos, em 

diferentes suportes e num registo adequado 

ao leitor visado, adotando as convenções 

próprias do tipo de texto. 

  Produzir textos coerentes e coesos em 

português padrão, com tema de abertura e 

fecho congruente, com uma demarcação 

clara de parágrafos e períodos e com uso 

correto da ortografia e da pontuação. 

 Recorrer autonomamente a técnicas e 

processos de planificação, textualização e 

revisão, utilizando diferentes instrumentos 

de apoio, nomeadamente ferramentas 

informáticas. 

 Escrever com autonomia e fluência 

diferentes tipos de texto adequados ao 

contexto, às finalidades, aos   destinatários e 

aos suportes da comunicação, adotando as 

convenções próprias do género selecionado. 

   Produzir textos em termos pessoais e 

criativos, para expor representações e pontos 

de vista e mobilizando de forma criteriosa 

informação recolhida em fontes diversas. 

   Produzir textos em português padrão, 

recorrendo a vocabulário diversificado e a 

estruturas gramaticais com complexidade 

sintática, manifestando domínio de 

mecanismos de organização, de articulação 

e de coesão textuais e aplicando 

corretamente regras de ortografia e 

pontuação. 
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Gramática 
 

1º Ciclo 
 

2º Ciclo 
 

3º Ciclo 
 

 Manipular e comparar dados para 

descobrir regularidades no 

funcionamento da língua. 

 Explicitar regras e procedimentos nos 

diferentes planos da gramática. 

 Respeitar as diferentes variedades do 

português e reconhecer o português 

padrão como a norma que é preciso 

aprender e usar na escola e nas situações 

formais fora dela. 

 Reconhecer diferentes registos de língua 

e compreender em que contextos devem 

ser usados. 

 Mobilizar o conhecimento adquirido para 

melhorar o desempenho pessoal no 

modo oral e no modo escrito. 

 

 Descobrir regularidades na estrutura e no 

uso da língua, com base em práticas de 

experimentação. 

 Identificar e classificar unidades utilizando 

a terminologia adequada; explicitar regras 

e treinar procedimentos do uso da língua 

nos diferentes planos. 

  Mobilizar os conhecimentos adquiridos 

para aperfeiçoar o desempenho pessoal 

na produção e receção de enunciados 

orais e escritos. 

 Relacionar diferentes registos de língua 

com os contextos em que devem ser 

usados e distinguir marcas específicas da 

linguagem oral e escrita. 

 Respeitar e valorizar as diferentes 

variedades do português, reconhecendo o 

português padrão como a norma. 

 

 Refletir sobre o funcionamento da língua 

para, a partir da realização de atividades 

de caráter oficinal, analisar e questionar 

os sentidos dos textos. 

 Explicitar, usando a terminologia 

apropriada, aspetos fundamentais da 

estrutura e do uso do português padrão 

nos diferentes planos da gramatica. 

 Mobilizar o conhecimento reflexivo e 

sistematizado para resolver problemas 

decorrentes da utilização da linguagem 

oral e escrita e para aperfeiçoar os 

desempenhos pessoais. 

 Analisar marcas específicas da linguagem 

oral e da linguagem escrita, distinguindo 

diferentes variedades e registos da língua 

e adequando-os aos contextos de 

comunicação. 

 Respeitar e valorizar as diferentes 
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variedades do português, usando o 

português padrão como a norma. 

 
 

Articulação – Atividades 
1º Ciclo 2º Ciclo  / 3º Ciclo  

 

Criar Rotinas – regras e procedimentos 

 Regras de sala de aula; 

 Regras da comunicação oral; 

Criar Rotinas - Atividades 

 Ouvir, contar, ler e recontar histórias; 

 Leitura de obras integrais (ver Educação 

Literária); 

 Recitar poemas, provérbios e lengalengas; 

 Dramatizar textos, obra, conto; 

 Fazer jogos dramáticos; 

 Jogos de memorização, atenção, observação e 

sentido; 

 Registo de uso de maiúsculas, parágrafos, 

mancha gráfica observações; 

 Planificar/Produzir textos coletivos (narrativos, 

B.D. e poesia); - respeitando regras: margem, 

 

Criar Rotinas – regras e procedimentos 

 Regras de sala de aula; 

 Regras da comunicação oral; 

Criar Rotinas - Atividades 

 Ouvir, contar, ler e recontar histórias; 

 Leitura de obras integrais (ver Educação Literária)  

 Leitura recreativa com apresentação à turma; 

 Memorizar poemas, provérbios e lengalengas; 

 Dramatizar textos, obra, conto; 

 Fazer jogos dramáticos; 

 Jogos de memorização, atenção, observação e sentido; 

 Registo de observações; 

 Planificar/Produzir textos coletivos (narrativos, B.D. e poesia) – respeitando regras: margem, uso de 

maiúsculas, parágrafos, mancha gráfica, correção ortográfica; 

 Aperfeiçoar textos; 

 Escrever textos para divulgação (Jornal, Blogues e placard); 
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correção ortográfica; 

 Aperfeiçoar textos; 

 Processamento de texto; 

 Jogos de escrita; 

 Visitas à BE; 

 Utilização sistemática do dicionário e gramática; 

 Consulta de índices; 

 Trabalhos coletivos / grupos / pares; 

 Pequenos trabalhos de pesquisa em vários 

suportes e orientados pelo professor; 

 Escrever textos para divulgação (Jornal, Blogues 

e placard). 

 Processamento de texto; 

 Jogos de escrita; 

  Visitas à BE – realização de atividades orientadas; 

 Utilização sistemática do dicionário, gramática e enciclopédias; 

 Consulta de índices; 

 Trabalhos coletivos / grupos / pares; 

 Trabalhos de pesquisa em vários suportes e orientados pelo professor; 

 Estrutura dos trabalhos: capa, índice, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. 

 

 

 

 

 

ANEXO 4C - Articulação vertical Matemática 

1.º Ciclo – 2.º Ciclo 2.º Ciclo – 3.º Ciclo 
Números e Operações (NO) 

 
Números naturais: 
Noção de nº natural. 
Relações numéricas. 
Sistema de numeração decimal (da milésima ao milhão). 
Múltiplos e divisores. 
Valor relativo e valor absoluto dos algarismos. 
Operações com números naturais 

Números e operações (NO) e Álgebra (NO) 
 

Números racionais: 
Identificação de grandezas que variam em sentidos opostos e utilizar 
números inteiros para representar as suas medidas. 
Localização e posicionamento de números inteiros positivos e negativos 
na reta numérica. 
Valor absoluto e simétrico de um número. 
Simplificação e cálculo de expressões numéricas envolvendo as quatro 
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1.º Ciclo – 2.º Ciclo 2.º Ciclo – 3.º Ciclo 

Adição. 
Subtração. 
Multiplicação. 
Divisão. 
Propriedades das operações e regras operatórias. 
Tabuadas. 
Números racionais não negativos 
Noção e representação de número racional. 
Frações. 
Decimais. 
Comparação e ordenação. 
Operações. 
Valores aproximados. 
Números inteiros 
Noção de número inteiro e representação na reta numérica. 
Comparação e ordenação. 
Adição e subtração com representação na reta numérica. 

 
Geometria e Medida (GM) 

Figuras no plano e sólidos geométricos 
Propriedades e classificação. 
Planificação e construção de modelos. 
Noção de aresta, vértice e face. 
Círculo e circunferência. 
Relação entre raio e diâmetro. 
Noção de ângulo: amplitude, medição e classificação. 
Retas, semirretas e segmentos de reta. 
Retas paralelas e perpendiculares. 
Utilização da régua, esquadro, transferidor e compasso. 

operações, potenciação e utilização de parênteses. 
 

Geometria e Medida (GM) 
 

Isometrias 
Construção do transformado de uma figura a partir de uma isometria 
ou de uma composição de isometrias. 
Identificação e descrição da isometria em causa, dada a figura 
geométrica e o transformado. 
Construção e exploração de padrões geométricos que envolvam 
isometrias. 
Frisos, rosáceas e padrões. 
Áreas e volumes 
Compreensão e aplicação dos conceitos perímetro, área e volume. 
Reconhecimento das unidades de medida S.I.. 
Reconhecimento da relação entre medidas de volume e de 
capacidade. 
  

Álgebra (ALG) e Funções (FSS) 
Sequências e regularidades: 

Identificação da lei de formação de uma sequência utilizando 
linguagem natural e linguagem simbólica. 
Determinação do termo seguinte (ou do anterior) a um dado termo e 
ampliar uma sequência numérica, conhecida a sua lei de formação. 
Determinação dos termos de ordens variadas de uma sequência, 
sendo conhecida a sua lei de formação. 
Análise das relações entre os termos de uma sequência e indicar uma 
lei de formação, utilizando a linguagem natural e simbólica. 
Razões e proporções: 
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1.º Ciclo – 2.º Ciclo 2.º Ciclo – 3.º Ciclo 
Comprimento, massa, capacidade, área e volume 
Medida e medição. 
Unidades de medida. 
Perímetro dos: 
-polígonos regulares e irregulares; 
-círculos. 
Área 
-equivalência de figuras planas; 
-unidades de área; 
-cálculo da área a partir da fórmula. 
Reflexão 
-simetria de reflexão, translação, reflexão deslizante e rotação. 
Volume 
Volume do cubo e do paralelepípedo a partir da fórmula. 
 

Álgebra (ALG) 
Sequências numéricas. 
Padrões geométricos. 
Regularidades. 

Organização e tratamento de dados (OTD) 
Interpretação e construção de tabelas, gráficos de vários tipos, 

pictogramas, diagramas de Venn, Carrol e de caule e folhas. 
Comparação de dados. 
Identificação da moda. 

Regra de três simples. 
Proporcionalidade direta. 
Percentagens. 

 
Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

Formulação de questões suscetíveis de tratamento estatístico e 
identificar os dados a recolher e a forma de os obter. 
Identificação de dados. 
Identificação de dados de natureza qualitativa de dados de natureza 
quantitativa discreta ou contínua. 
Recolha, classificação e organização em categorias ou classes, de 
dados de natureza diversa. 
Construção e interpretação de tabelas de frequências absolutas e 
relativas, gráficos de barras, de linhas, circulares, de pontos, 
pictogramas e diagramas de caule-e-folhas. 
Determinação da média aritmética de um conjunto de dados e 
reconhecimento da sua utilização num dado contexto. 

Identificação da moda num conjunto de dados.  
Determinação da amplitude de um conjunto de dados. 
Compreensão e determinação da média aritmética.   

 

Capacidades transversais 
Resolução de problemas: 
Compreensão do problema 
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1.º Ciclo – 2.º Ciclo 2.º Ciclo – 3.º Ciclo 

Conceção, aplicação e justificação de estratégias 
Raciocínio matemático 
Formulação, teste e demonstração de conjeturas 
Indução e dedução 
Argumentação 
Explicação de ideias e processos e justificação de resultados matemáticos 
Comunicação matemática 
Interpretação 
Representação 
Expressão 
Discussão 
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ANEXO 4C - Articulação vertical Inglês 

Skills ( a privilegiar a partir do 6º ano)  
 

 
1º ciclo 

 

 
2º ciclo 

 
3º ciclo 

 Relação afetiva com a língua; 

 Competências comunicativas básicas: 

afirmar, negar, reconhecer, relacionar, …; 

 Sensibilidade à diversidade linguística e 

cultural do mundo em que vivemos; 

 Aquisição de estratégias de superação de 

dificuldades e resolução de problemas. 

 

 Ouvir/ver textos orais e audiovisuais de natureza diversificada adequados ao 
desenvolvimento intelectual, sócio-afetivo e linguístico do aluno; 

 Ler textos escritos de natureza diversificada adequados ao desenvolvimento intelectual, 
sócio-afetivo e linguístico do aluno; 

 Ouvir/falar em situações de comunicação diversificadas*; 
 Ler/Escrever em situações de comunicação diversificadas; 
 Falar/Produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de comunicação*; 
 Escrever/Produzir textos escritos correspondendo a necessidades específicas de 

comunicação; 
 Participar de forma consciente na construção de uma competência plurilingue e 

pluricultural; 
 Utilizar estratégias de apropriação da LE como instrumento de comunicação; 
 Utilizar estratégias de apropriação do sistema da LE; 
 Adotar estratégias e procedimentos adequados às necessidades de aprendizagens 

próprias 

Domínios de Referência 
(1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

Articulação - Atividades 

1º Ciclo 2º ciclo 3º ciclo (7º ano) 

O país - Inglaterra * Audição de histórias  - Leitura e audição para 



 

84 

Cumprimentar pessoas  
Apresentação de si próprio  
Linguagem utilizada na sala de aula  
Cores  
Números: cardinais e ordinais 
Corpo humano  
Dias da semana/Meses/Estações do 
ano  
Tempo  
Vestuário 
Alimentação  
Família 
Animais 
Casa (divisões e objectos) 
Escola (objectos) 
Desportos e Tempos livres 
Transportes 
 
Halloween 
Christmas 
St. Valentine’s Day 
Easter 

* Audição, interpretação de 
canções e rimas 
* Dramatização de pequenos 
textos/ músicas 
* Leitura individual e coral de 
vocábulos 
* Treino da memória auditiva e 
visual 
* Visionamento e exploração de 
vídeos 
* Associação vocabulário/imagem 
* Exercícios de escrita: registo de 
vocabulário simples, sopa de letras, 
palavras cruzadas, jogo da forca, 
legendagem de imagens/objectos 
* Construção de mini-livros 
individuais 
* Trabalhos de grupo  
* Elaboração de cartazes 
* Ilustrações e desenhos 
* Trabalhos manuais (pintura, 
recorte, colagem, construção de 
mobiles e elaboração de 
decorações para a sala de aula) 
 * Construção de jogos (bingo, 
dominó, etc.) 
* Realização de jogos didáticos 

-Brainstorming 

- Leitura individual e conjunta 

para procura de informação 

simples 

-Verdadeiro e falso 

- Exercícios de 

correspondência, de escolha 

múltipla e respostas a 

perguntas simples 

-Audição de textos e canções 

-Completamento de frases 

-Exercícios de escrita e 

ilustração dos mesmos 

-Jogos didáticos 

-Construção de diálogos 

-Tradução 

-Ordenação de frases 

-Role playing 

- Realização de trabalhos 

alusivos a datas especiais 

-Trabalhos de grupo 

procura de informação 
específica; 
- Verdadeiro/falso com 
justificação e/ou correção 
-Exercícios de correspondência 
- Exercícios de escolha 
múltipla 
- Elaboração de perguntas e 
respostas 
- Completamento de frases 
- Preenchimento de espaços 
- Preenchimento de quadros 
- Sinónimos e antónimos 
- Reescrita de frases 
- brainstorming 
- Descrição de imagens 
- Análise de gráficos, imagens, 
… 
- Ordenação de frases 
- Correção de frases 
- Resposta a 
inquéritos/questionários 
- Tradução 
- Construção de diálogos 
- Preenchimento de 
formulários 
- Discussão de assuntos 
relacionados com os temas 
- role playing 
- Elaboração de diferentes 
tipos de textos (descrições, 
cartas, composições, 
entrevistas, ….) 
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ANEXO 4E - Articulação vertical História 

 
1º ciclo 

 

 
2º ciclo 

 
3º ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características do conhecimento histórico Características do conhecimento histórico 

O conhecimento histórico e o conhecimento 
geográfico  

O conhecimento histórico e as suas principais características  

Conhecer o objeto de estudo da História.  
 
Conhecer o objeto de estudo da Geografia.  
 
Referir a importância da História para a 
compreensão crítica do presente, para a 
formação para a cidadania e para a valorização 
do património cultural.  
 
Definir fonte histórica.  
 
Identificar os principais tipos de fontes 
utilizadas pelos historiadores.  
 
Reconhecer a existência de fontes históricas 
com perspetivas diferentes a propósito de um 
mesmo acontecimento, situação ou contexto.  
 
Distinguir discurso historiográfico de discurso 
ficcional.  
 
Desenvolver técnicas elementares de pesquisa 
(ao nível da recolha, registo e tratamento de 
informação).  
 

Identificar no conhecimento histórico, elementos essenciais 
do conhecimento científico.  
 
Conhecer o objeto de estudo da História.  
 
Conhecer o objeto de estudo da Arqueologia.  
 
Conhecer o objeto de estudo da História da Arte.  
 
Distinguir “ciências da natureza” e “ciências sociais”.  
 
Caracterizar a historiografia como ciência social.  
 
Comparar leituras historiográficas e ficcionais sobre passado.  
 
Comparar leituras historiográficas e do senso comum sobre o 
passado.  
Distinguir leituras científicas de leituras ideológicas sobre o 
passado.  
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Interpretar documentos de índole diversa.  
 
Desenvolver capacidades de observar, 
conhecer, interrelacionar e representar as 
características do lugar em que vivem e de 
diferentes paisagens e territórios geográficos.  

 
 
 
 
 

  As abordagens interdisciplinares na construção do 
conhecimento histórico  

  Indicar as vantagens de abordagens científicas 
interdisciplinares.  
 
Referir exemplos de cooperação entre a História e outras 
ciências sociais (ex. Geografia, Sociologia, Economia e 
Antropologia).  
 
Indicar o contributo da História para consolidação de 
memórias e identidades.  
Explicitar a importância da História para a educação e para a 
cidadania.  
 
Indicar contributos da História para a formação profissional.  
 
Referir a importância da História para a valorização do 
património cultural e da museologia.  
 
Exemplificar formas de rentabilização social da História (ex. 
através da arqueologia e história da arte).  
 
Evidenciar o contributo da História para a fruição estética.  
 
Sublinhar o papel do conhecimento da historiografia no 
desenvolvimento de abordagens reflexivas e críticas sobre a 
realidade passada e presente. 
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  A Função social da História 
  A função social do conhecimento histórico e da 

historiografia  
  Indicar o contributo da História para consolidação de 

memórias e identidades.  
 
 Explicitar a importância da História para a educação e para a 
cidadania.  
 
Indicar contributos da História para a formação profissional.  
 
Referir a importância da História para a valorização do 
património cultural e da museologia.  
 
Exemplificar formas de rentabilização social da História (ex. 
através da arqueologia e história da arte).  
 
Evidenciar o contributo da História para a fruição estética.  
 
Sublinhar o papel do conhecimento da historiografia no 
desenvolvimento de abordagens reflexivas e críticas sobre a 
realidade passada e presente. 

  Metodologias, conceitos e noções operatórias 
Tratamento de informação/utilização de 
fontes 

 A documentação e a sua utilização na construção de 
conhecimento histórico  

Utilização de alguns processos simples de 
conhecimento da realidade envolvente: 
observar, inquirir, descrever, formular 
questões e problemas, avançar possíveis 
respostas, confirmar. 
 
Distinção de fontes de informação com 
diferentes linguagens: orais, escritas, 

 Conhecer a progressiva ampliação dos tipos de 
documentação utilizados pelos historiadores.  
 
Conhecer, relativamente à documentação, as categorias de 
autenticidade e de contexto significativo.  
 
Comparar documentação escrita narrativa e documentação 
serial.  
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iconográficas, gráficas, monumentais. 
 
Interpretação de fontes diversas em torno 
dos conceitos essenciais para a 
compreensão social e histórica. 

 

 
Apresentar características e potencialidades da 
documentação audiovisual, material e oral.  
 
Diferenciar documentação e bibliografia.  
 
Desenvolver capacidades de pesquisa, de interpretação e de 
análise de vários tipos de documentação e de informação 
semi-tratada, promovendo o contacto com as metodologias 
de trabalho historiográfico.  

Compreensão histórica 
- Temporalidade 

As modalidades de organização do tempo e a 
sua utilização  

As modalidades de organização do tempo e a sua utilização  

 Localiza acontecimentos da história 
pessoal e familiar, e da história local e 
nacional; utiliza vestígios de outras épocas 
como fontes de informação para 
reconstituir o passado; reconhece e utiliza 
no quotidiano unidades de referência 
temporal. 

Desenvolver capacidades de localização no 
tempo de personalidades, acontecimentos e 
processos marcantes da História de Portugal.  
 
Utilizar sistemas de datação e cronologias.  
 
Identificar diferentes ritmos de evolução no 
contexto do atual território nacional, 
detetando processos de permanência e de 
mudança.  

Identificar a utilidade e o artificialismo das cronologias.  
 
 Identificar a existência de diferentes conceções e utilizações 
de tempo ao longo da História.  
 
Referir a existência de diversos sistemas de contagem do 
tempo.  
 
Desenvolver capacidades de localização absoluta e relativa 
no tempo de personalidades, acontecimentos e processos.  
 
Utilizar sistemas de datação e cronologias.  
 
Identificar diferentes ritmos de evolução dentro das várias 
sociedades e das diversas componentes de cada sociedade, 
detetando processos de permanência e mudança.  

Compreensão histórica 

-Espacialidade 

O tratamento do espaço e a sua utilização  O tratamento do espaço e da sua relação com as sociedades 
humanas ao longo do tempo  

Resolve situações que envolvam 
deslocações, localizações, distâncias em 
espaços familiares e, por associação e 

Desenvolver capacidades de localização no 
espaço de personalidades, acontecimentos e 
processos.  

Desenvolver capacidades de localização no espaço de 
personalidades, acontecimentos e processos.  
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comparação, situa-se relativamente a 
espaços mais longínquos, relacionando-os 
através do estabelecimento de ligações de 
vária ordem. 

 

Utilizar de forma correta sistemas de 
representação cartográfica.  
Identificar diferentes modalidades de 
organização do território.  
Identificar diferentes trajetórias demográficas, 
sociais e económicas com reflexo na 
organização do território.  

Utilizar de forma correta sistemas de representação 
cartográfica.  
Identificar diferentes modalidades de organização do 
território.  
Identificar diferentes distâncias-tempo.  
Comparar as noções de espaço urbano e de espaço rural.  
Relacionar as características dos territórios com as formas de 
organização das comunidades humanas.  

  Os conceitos enquanto instrumentos de estruturação da 
relação dos historiadores com a realidade  

  Identificar a relevância dos conceitos para a historiografia.  
 
 Utilizar conceitos para delimitar as características essenciais 
de cada vertente da realidade humana.  
 
Utilizar conceitos para comparar realidades de territórios 
diferentes.  
 
Utilizar conceitos para comparar realidades de períodos 
diferentes  

Compreensão histórica 
-Contextualização 

A relevância da compreensão dos contextos  A relevância da compreensão dos contextos e da sua 
comparação na análise histórica  

Caracteriza modos de organização do 
Meio Físico e Social, identifica as marcas e 
alterações na Natureza provocadas pela 
actividade humana e compara-os em 
épocas históricas diferentes. 
 

 

Desenvolver capacidades de contextualização 
da ação de personalidades, de acontecimentos 
e de processos.  
 
Aplicar a terminologia específica da História.  
 
Utilizar vocabulário chave com relevância 
geográfica.  
 
Identificar condicionalismos e consequências 
de cada fenómeno.  

Desenvolver capacidades de contextualização de 
personalidades, acontecimentos e processos.  
 
Identificar condicionalismos e consequências de cada 
fenómeno.  
Comparar realidades de outros espaços no mesmo tempo — 
à escala portuguesa, europeia e mundial — ou de outras 
épocas no mesmo espaço.  
 
Desenvolver capacidades de reconhecimento de leituras do 
passado decorrentes quer das várias mundividências e dos 
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Referir a existência de perspetivas históricas 
diferentes a propósito do mesmo 
acontecimento, situação ou contexto.  
 
Comparar realidades de várias épocas da 
História de Portugal.  
 
Conhecer a diversidade física do território 
nacional.  
 
Conhecer as trajetórias recentes da população 
e das atividades económicas em Portugal.  

 

diferentes interesses presentes em cada sociedade, quer das 
múltiplas correntes historiográficas e dos respetivos 
pressupostos científicos e ideológicos.  

Comunicação em História A comunicação/transmissão do saber  Comunicação/transmissão do saber histórico  

Utilização de diferentes formas de 
comunicação escrita simples em que se 
ordene e descreva acontecimentos de 
história local ou nacional, fazendo o uso 
correto da expressão escrita. 
 
 Desenvolvimento da comunicação oral, 
envolvendo os alunos na descrição e 
narração e em pequenos debates 
conduzidos sobre acontecimentos de 
história local ou nacional em que seja 
valorizada a expressão oral. 
 
Enriquecimento da comunicação através 
da análise e produção de materiais 
iconográficos (gravuras e fotografias) e, 
ainda, plantas, frisos cronológicos simples 

Produzir um discurso coerente, correto e 
fundamentado, utilizando de forma adequada 
o vocabulário específico da área de saber para 
comunicar o conhecimento adquirido.  
 
Utilizar linguagens e suportes diversos 
(nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de 
informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico.  

 

Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado, 
utilizando de forma adequada o vocabulário específico da 
área de saber para comunicar o conhecimento histórico 
adquirido.  
 
Utilizar linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias 
de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico 
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e pequenas genealogias. 
 
 Recriação simples de situações históricas 
sob a forma plástica, dramática ou outra 

 

ANEXO 4F - Articulação vertical Geografia 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

A GEOGRAFIA E O TERRITÓRIO 

1. Formular questões geográficas simples 
(ex.: Onde se localiza? Como se 
distribui? Por que se localiza ou 
distribui deste modo? Sempre se 
localizaram ou distribuíram do mesmo 
modo?) para conhecer e compreender 
o lugar onde vive; 

 A Geografia e o Território 
1. Compreender o objeto e o método da Geografia 

A REPRESENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

1. Comparar representações diversas da 
Terra, utilizando imagens de satélite, 
fotografias aéreas, globos e mapas; 

2. Ler mapas, utilizando a legenda para 
comparar a localização, configuração, 
dimensão e limites de diferentes 
espaços na superfície terrestre 
(Portugal, Península Ibérica, 
continentes e oceanos); 

A Península Ibérica – Localização 
1. Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em 

História 
 

A representação da superfície terrestre 

1. Conhecer diferentes formas de representação 
da superfície terrestre 

2. Compreender diferentes tipos de projeções 
cartográficas 

3. Aplicar conhecimentos na elaboração de 
representações cartográficas do território 

4. Compreender a diversidade de representações 
cartográficas 

5. Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de 
distâncias reais 

A LOCALIZAÇÃO DOS DIFERENTES ELEMENTOS DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 
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1. Localizar o lugar onde vive, outros 
lugares, Portugal, continentes e 
oceanos, completando mapas; 

2. Descrever a localização relativa dos 
elementos naturais e humanos da 
paisagem, utilizando a posição do 
observador como elemento de 
referência; 

3. Identificar processos de orientação 
(sol, bússola…); 

4. Conhecer os pontos cardeais; 

5. Utilizar o vocabulário geográfico em 
descrições escritas e orais de lugares e 
regiões; 

6. Localizar no planisfério e no globo os 
continentes e os oceanos. 

PORTUGAL NA EUROPA E NO MUNDO 
1. Localizar Portugal no mapa da Europa, 

no planisfério e no globo. 
2. Reconhecer a fronteira terrestre com 

a Espanha. 
3. Localizar no planisfério e no globo os 

países lusófonos. 

OS AGLOMERADOS POPULACIONAIS 
1. Identificar as cidades do seu distrito: 
- localizar no mapa; 
- localizar no mapa a capital do País; 
- localizar as capitais de distrito. 

A Península Ibérica – Localização 
1. Conhecer a localização de Portugal e da 

Península Ibérica na Europa e no Mundo 
 
Espaços em que Portugal se Integra 

1. Conhecer a União Europeia (UE) como uma das 
organizações internacionais em que Portugal se 
integra 

 

A Localização dos diferentes elementos da superfície 
terrestre 

1. Compreender a importância dos processos de 
orientação na localização relativa 

2. Compreender a importância dos elementos 
geométricos da esfera terrestre na localização 
absoluta  

3. Aplicar o conhecimento das coordenadas 
geográficas na localização de um lugar 

4. Conhecer especificidades físicas e humanas dos 
diferentes continentes 

5. Conhecer e compreender a inserção de Portugal 
na Europa e na União Europeia 

O MEIO NATURAL 
O CLIMA 

 A Península Ibérica – quadro natural O clima  
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1. Compreender os elementos de clima 
2. Compreender os fatores que interferem no 

clima da Península Ibérica 
3. Compreender a distribuição regional dos 

principais elementos do clima 
4. Compreender a diversidade climática da 

Península Ibérica 
5. Conhecer e compreender a vegetação natural 

da Península Ibérica 
6. Conhecer e compreender a diversidade natural 

dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 

1. Compreender o clima como o resultado da 
influência dos diferentes elementos 
atmosféricos 

2. Compreender a variação diurna da temperatura 
3. Compreender a variação anual da temperatura 
4. Compreender a variação da temperatura com a 

latitude 
5. Compreender a variação da temperatura em 

função da proximidade ou afastamento do 
oceano 

6. Compreender a variação da temperatura em 
função do relevo 

7. Compreender diferentes fenómenos de 
condensação e sublimação 

8. Compreender a distribuição da precipitação à 
superfície da Terra 

9. Compreender a influência dos centros 
barométricos na variação da precipitação 

10. Compreender a influência das massas de ar na 
variação da precipitação 

11. Compreender a ação de fatores regionais na 
ocorrência de precipitação 

12. Compreender a importância da representação 
gráfica da temperatura e precipitação na 
caraterização dos tipos de clima 

13. Compreender as relações entre os tipos de clima 
e as diferentes formações vegetais nas regiões 
quentes, temperadas e frias 

14. Compreender o clima de Portugal e as principais 
formações vegetais 

 
RELEVO 

1. Identificar as maiores elevações (Pico, A Península Ibérica – quadro natural O relevo 
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Serra da Estrela, Pico do Areeiro): 
— localizar no mapa de Portugal; 

— observar direta ou indiretamente 
(fotografias, ilustrações…). 

2. Localizar em mapas ilhas e 
arquipélagos (Açores e Madeira). 

 

1. Conhecer e compreender o relevo da Península 
Ibérica 

1. Compreender diferentes formas de relevo 
através da análise de mapas e da construção de 
perfis topográficos 

2. Compreender os agentes externos responsáveis 
pela formação das diferentes formas de relevo 

3. 3. Conhecer e compreender as principais formas 
de relevo em Portugal 

A DINÂMICA DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA 
1. Identificar os maiores rios (Tejo, 

Douro, Guadiana, Mondego, Sado): 
— localizar no mapa de Portugal; 

— observar direta ou indiretamente 
(fotografias, ilustrações…). 

A Península Ibérica – quadro natural 
1. Conhecer e compreender os principais rios da 

Península Ibérica 
 

A dinâmica de uma bacia hidrográfica 
1. Compreender conceitos relacionados com a 

dinâmica de uma bacia hidrográfica 
2. Compreender a dinâmica de uma bacia 

hidrográfica 
3. 3. Compreender a dinâmica das bacias 

hidrográficas em Portugal 
DINÂMICA DO LITORAL 

O contacto entre a Terra e o Mar 
1. Observar direta ou indiretamente e 

localizar no mapa de Portugal: 
— alguns aspetos da costa (praias, arribas, 
dunas, cabos…); 
— alguns aspetos da costa portuguesa 
(«Ria» de Aveiro, Cabo Carvoeiro, Cabo da 
Roca, Estuário do Tejo e do Sado, Ponta de 
Sagres). 
2. Reconhecer o Oceano Atlântico como 

fronteira marítima de Portugal. 
3. Observar a ação do mar sobre a costa. 
4. Observar as marés. 
5. Identificar a sinalização das costas 

(faróis, sinais sonoros, bóias de 

 A dinâmica do litoral  

1. Compreender a evolução do litoral 
2. Compreender a evolução da linha de costa 

em Portugal 
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sinalização 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 
 A População Portuguesa 

1. Compreender a importância dos 
recenseamentos na recolha de informação 
sobre a população 

2. Conhecer a evolução da população em Portugal 
e compreender a sua relação com o crescimento 
natural  

3. Conhecer a evolução da população portuguesa 
por grupos etários  

4. Conhecer e compreender as consequências do 
duplo envelhecimento da população em 
Portugal 

Evolução da população mundial 

1. Conhecer e compreender diferentes indicadores 
demográficos 

2. Aplicar o conhecimento de conceitos para 
determinar indicadores demográficos 

3. Compreender a evolução demográfica mundial 
4. Representar a estrutura etária da população e 

compreender a adoção de diferentes políticas 
demográficas 

5. Compreender a diversidade demográfica em 
Portugal, através da análise de pirâmides etárias 

6. Compreender a implementação de políticas 
demográficas tendo em consideração a realidade 
demográfica de um país 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 

 A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL (SÉCULO XII) 
 

1. Conhecer e compreender as características das 
primeiras comunidades agropastoris da 
Península Ibérica 

2. Compreender a distribuição da população em 
Portugal  

3. Conhecer as trajetórias recentes da população e 
das atividades económicas em Portugal. 

Distribuição da população mundial 

1. Compreender a distribuição da população mundial 
2. Compreender a distribuição da população em 

Portugal 

MOBILIDADE DA POPULAÇÃO 
PORTUGAL NA EUROPA E NO MUNDO 

1. Fazer o levantamento de países onde 
os alunos tenham familiares 

1. Conhecer as trajetórias recentes da população e 
das atividades económicas em Portugal. 

2. Compreender o contributo do saldo migratório 

Mobilidade da População 

1. Compreender as causas e as consequências das 
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emigrados. 

Entender o modo como os movimentos de 
pessoas, bens, serviços e ideias entre 
diferentes territórios têm implicações 
importantes para as áreas de partida e de 
chegada, realizando entrevistas e ou 
conversando sobre histórias, filmes e 
fotografias; 

na evolução da população em Portugal 
3. Conhecer e compreender o aumento da 

população e o êxodo rural verificado na segunda 
metade do século XIX 

 

migrações 
2. Compreender os grandes ciclos migratórios 

internacionais 
3. Compreender, no tempo e no espaço, as 

migrações em Portugal 

CIDADES, PRINCIPAIS ÁREAS DE FIXAÇÃO HUMANA 

OS AGLOMERADOS POPULACIONAIS 
1. Reconhecer aglomerados 

populacionais (aldeias, vilas e 
cidades). 

Entender semelhanças e diferenças entre 
lugares, observando diversas formas de 
ocupação e uso da superfície terrestre. 
 
Entender como as pessoas podem atuar face 
às características físicas do território, 
utilizando histórias reais ou imaginárias, 
relatos orais de viagens apoiados por 
fotografias ou filmes, entrevistas com 
familiares e ou elementos da comunidade; 

1. Conhecer e compreender as características da 
sociedade e a vida quotidiana nas cidades e nos 
campos na segunda metade do século XIX 

2. Compreender as caraterísticas da população 
rural e urbana e os seus modos de vida 

3. Compreender a desigual dinâmica populacional 
das áreas rurais e das áreas urbanas 

4. Compreender a atratividade exercida pelas 
áreas urbanas 

Cidades, principais áreas de fixação humana 

1. Compreender a origem e o crescimento das 
cidades 

2. Compreender a organização morfofuncional das 
cidades 

3. Compreender a inter-relação entre o espaço rural 
e o urbano 

DIVERSIDADE CULTURAL 
  Diversidade Cultural 

1. Compreender a importância dos fatores de 
identidade das populações no mundo contemporâneo 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

OS RECURSOS NATURAIS 
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 1. Compreender a importância da floresta em 
Portugal  

2. Compreender a crescente importância das 
energias renováveis em Portugal 

 

Os Recursos Naturais 

1. Compreender a desigual distribuição dos recursos 
2. Compreender as relações entre a distribuição e o 

consumo dos diferentes tipos de recursos 
3. Compreender a repartição das atividades 

económicas em setores 
A AGRICULTURA 

Entender semelhanças e diferenças entre 
lugares, observando diversas formas de 
ocupação e uso da superfície terrestre. 
 

1. Compreender as relações entre as principais 
atividades económicas dos séculos XIII e XIV e os 
recursos naturais disponíveis  

2. Conhecer a repartição das atividades 
económicas por sectores  

3. Compreender a evolução da distribuição da 
população por setores de atividade em Portugal 

4. Conhecer e compreender as caraterísticas da 
agricultura em Portugal 

A Agricultura 

1. Conhecer e compreender os fatores que 
interferem na atividade agrícola 

2. Compreender as diferenças entre a agricultura 
tradicional e a agricultura moderna 

3. Compreender a existência de formas de produção 
agrícola sustentáveis 

4. Compreender a complexidade da agricultura em 
Portugal 

5. Compreender a importância da pecuária no 
mundo atual 

A PESCA 
 1. Compreender a atividade piscatória em Portugal A Pesca 

1. Compreender a importância do oceano como 
fonte de recursos e património natural 

2. Compreender as áreas oceânicas com maior 
potencial piscatório 

3. Compreender os diferentes tipos de pesca 
4. Conhecer as vantagens e desvantagens da 

aquacultura 
5. Compreender a pesca em Portugal 

A INDÚSTRIA 



 

98 

Entender semelhanças e diferenças entre 
lugares, observando diversas formas de 
ocupação e uso da superfície terrestre. 
 

 
1. Conhecer e compreender o processo de 

modernização das atividades produtivas 
portuguesas na segunda metade do século XIX 

2. Compreender a evolução da indústria em 
Portugal 

A Indústria 

1. Compreender o aparecimento e a evolução da 
indústria 

2. Compreender a distribuição espacial da indústria 
3. Compreender a dinâmica da indústria em Portugal 

OS SERVIÇOS, O COMÉRCIO E O TURISMO 

Entender semelhanças e diferenças entre 
lugares, observando diversas formas de 
ocupação e uso da superfície terrestre. 
 

1. Compreender o comércio em Portugal  

2. Compreender a crescente importância dos 
serviços entre as atividades económicas em 
Portugal 

3. Compreender a desigual distribuição da prática 
do lazer e do turismo a nível nacional 

4. Compreender a importância da preservação do 
património 

Os Serviços 

1. Compreender a importância crescente dos serviços 
à escala mundial 

O Turismo 
1. Compreender a crescente importância da 

atividade turística à escala mundial 
2. Compreender a crescente importância do turismo 

em Portugal 

AS REDES E MODOS DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÃO 
 1. Compreender a importância dos transportes na 

sociedade actual 

2. Conhecer e compreender a importância das 
telecomunicações na sociedade atual 

As Redes e Modos de Transporte e Telecomunicação 

1. Compreender a importância dos transportes nas 
dinâmicas dos territórios 

2. Espacializar distâncias absolutas e relativas 
3. Compreender a importância dos transportes 

terrestres e aéreos nas dinâmicas dos territórios 
4. Compreender a importância dos transportes 

aquáticos nas dinâmicas dos territórios 
5. Compreender a importância das telecomunicações 

no mundo global 
6. Compreender a importância dos transportes e 

telecomunicações nas dinâmicas do território 
nacional 
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CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

PAÍSES COM DIFERENTES GRAUS DE DESENVOLVIMENTO 
 1. Conhecer outras organizações internacionais em 

que Portugal se integra 
 
 

Países com diferentes graus de desenvolvimento 

1. Compreender os conceitos de crescimento 
económico e de desenvolvimento humano 

2. Compreender o grau de desenvolvimento dos 
países com base no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e em outros Indicadores Compostos 

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE ESPAÇOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO 

  Interdependência entre espaços com diferentes 
níveis de desenvolvimento 

1. Conhecer os principais obstáculos naturais, 
históricos, políticos, económicos e sociais ao 
desenvolvimento dos países 

2. Conhecer a estrutura do comércio mundial 
SOLUÇÕES PARA ATENUAR OS CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

  Soluções para atenuar os contrastes de 
desenvolvimento 

1. Compreender soluções que procuram atenuar 
os contrastes de desenvolvimento 

RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE 

RISCOS NATURAIS 
  Riscos naturais 

1. Conhecer conceitos relacionados com a teoria 
do risco 

2. Compreender os furacões e os tornados como 
riscos climáticos com consequências para o 
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meio e a sociedade 
3. Compreender as secas como um risco climático 

com influência no meio e na sociedade 
4. Compreender as ondas de frio e de calor como 

riscos climáticos com influência no meio e na 
sociedade 

5. Compreender as cheias e as inundações como 
riscos hidrológicos com influência no meio e na 
sociedade 

6. Compreender os movimentos de vertente e as 
avalanches como riscos geomorfológicos com 
influência no meio e na sociedade 

RISCOS MISTOS 
  Riscos Mistos 

1. Compreender a importância da atmosfera no 
equilíbrio térmico da Terra. 

2. Compreender a influência da poluição 
atmosférica na formação do smog e das chuvas 
ácidas 

3. Conhecer a influência da poluição atmosférica 
no efeito de estufa e na camada de ozono 

4. Compreender a importância da Hidrosfera no 
sistema terrestre 

5. Conhecer a influência da poluição da hidrosfera 
no meio e na sociedade 

6. Compreender a influência da degradação do 
solo e da desertificação no meio e na sociedade 

7. Compreender a importância da floresta à escala 
planetária e em Portugal 

8. Compreender a influência dos incêndios 
florestais no meio e na sociedade 

PROTEÇÃO, CONTROLO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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1. Expressar opiniões sobre 
características positivas e negativas do 
meio, sugerindo acções concretas e 
viáveis que contribuam para melhorar 
e tornar mais atractivo o ambiente 
onde os alunos vivem; 

 
2. Desenvolver o sentido de pertença e 

responsabilidade em relação à área de 
residência, participando em 
actividades de trabalho de campo na 
localidade da escola, contactando 
entidades públicas e associativas de 
nível local. 

 Proteção, controlo e gestão ambiental para o 
desenvolvimento sustentável 

1. Compreender a necessidade de preservar o 
património natural e promover o 
desenvolvimento sustentável 

2. Compreender o papel da cooperação 
internacional na preservação do património 
natural e na promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

3. Compreender a necessidade de adotar medidas 
coletivas e individuais com vista ao incrementa 
da resiliência e ao desenvolvimento sustentável 

 

ANEXO 4G - Articulação vertical Ciências 

 

Disciplinas: Ciências Físico – Químicas, Ciências Naturais e Estudo do Meio 
 

Aprendizagens Essenciais 
1º Ciclo 

Aprendizagens Essenciais 
2º Ciclo 

Aprendizagens Essenciais 
3º Ciclo 

 
Espaço/Astros 
 

• Compreender a constituição global e a caracterização do Universo e do Sistema Solar e a posição que a Terra ocupa nesses sistemas; 
• Reconhecer que os fenómenos que ocorrem na Terra resultam da interacção no sistema Sol. Terra e Lua; 
• Reconhecer a importância de se interrogar sobre as características do Universo e sobre as explicações da Ciência e da Tecnologia 

relativamente aos fenómenos que lhes estão associados; 
• Compreender que o conhecimento sobre o Universo se deve a sucessivas teorias científicas. Muitas vezes contraditórias e polémicas. 
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Terra em transformação 
• Reconhecer que a diversidade de materiais, seres vivos e fenómenos existentes na Terra é essencial para a vida no planeta; 

• Reconhecer as  unidades estruturais comuns, apesar da diversidade de características e propriedades existentes no mundo natural; 

• Compreender a importância das medições, classificações e representações como forma de olhar para o mundo perante a sua diversidade 

e complexidade; 

• Compreender as transformações que contribuem para a dinâmica da Terra e das suas consequências a nível ambiental e social; 

• Reconhecer o contributo da Ciência para a compreensão da diversidade e das transformações que ocorrem na Terra. 

Sustentabilidade na Terra 
 

• Reconhecer a necessidade humana de apropriação dos recursos existentes na Terra para os transformar e, posteriormente, os utilizar; 

• Reconhecer o papel da Ciência e da Tecnologia na transformação e utilização dos recursos existentes na Terra; 

• Reconhecer situações de desenvolvimento sustentável; 

• Reconhecer que a intervenção humana na Terra afeta os indivíduos, a sociedade e o ambiente e que coloca questões de natureza social e 

ética; 

• Compreender as consequências que a utilização dos recursos existentes na Terra tem para os indivíduos, a sociedade e o ambiente; 

• Compreender a importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e resolução de situações que contribuam para a 

sustentabilidade da vida na Terra. 

Viver melhor na Terra 
 

• Reconhecer a necessidade de desenvolver hábitos de vida saudáveis e de segurança, numa perspetiva biológica, psicológica e social; 

• Reconhecer a necessidade de uma análise crítica face às questões éticas de algumas das aplicações científicas e tecnológicas; 
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• Conhecer as normas de segurança e de higiene na utilização de materiais e equipamentos de laboratório e de uso comum, bem como 

respeito pelo seu cumprimento; 

• Reconhecer que a tomada de decisão relativa a comportamentos associados à saúde e segurança global é influenciada por aspetos 

sociais, culturais e económicos; 

• Compreender como a Ciência e da Tecnologia têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida; 

• Compreender o modo como a sociedade pode condicionar, e tem condicionado, o rumo dos avanços científicos e tecnológicos na área da 

saúde e segurança global; 

• Compreender os conceitos essenciais relacionados com a saúde, utilização de recursos, e proteção ambiental que devem fundamentar a 

ação humana no plano individual e comunitário; 

• Valorizar atitudes de segurança e de prevenção como condição essencial em diversos aspetos relacionados com a qualidade de vida. 

 
 

ANEXO 4H - Articulação vertical TIC 

 

Metas de Aprendizagem 
1º Ciclo 

Metas de Aprendizagem 
2º Ciclo 

Metas de Aprendizagem 
3º Ciclo 

 Rentabilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas de construção do conhecimento em diversos contextos do mundo 

atual; 

 Mobilizar conhecimentos relativos à estrutura e funcionamento básico dos computadores; 

 Utilizar as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico, fazendo uso das aplicações informáticas usuais; 

 Configurar e personalizar o ambiente de trabalho; 
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 Utilizar as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação cooperativa da Internet, do correio eletrónico e das ferramentas de 

comunicação em tempo real; 

 Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação na Internet, com vista a uma seleção criteriosa da informação; 

 Utilizar um processador de texto e um aplicativo de criação de apresentações; 

 Cooperar em grupo na realização de tarefas; 

 Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados. 

 

ANEXO 4I - Articulação vertical Educação Física 

 

Blocos/Categorias 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Deslocamentos e Equilíbrios 
 
Ginástica Artística 

Realizar ações motoras básicas com 
aparelhos portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou 
combinação de movimentos, 
conjugando as qualidades da ação 
própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 
Realizar ações motoras básicas de 
deslocamento, no solo e em 
aparelhos, segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento, ou 
combinação de movimentos, 
coordenando a sua ação para 
aproveitar as qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 
Realizar habilidades gímnicas básicas 

Compor e realizar, da Ginástica, as 
destrezas elementares de solo e 
aparelhos, em esquemas individuais 
e ou de grupo, aplicando os critérios 
de correção técnica e expressão, e 
apreciando os esquemas de acordo 
com esses critérios. 

Compor, realizar e analisar, da 
Ginástica, as destrezas 
elementares de acrobacia, dos 
saltos, do solo e dos outros 
aparelhos, em esquemas 
individuais e ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação, 
e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios.  
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em esquemas ou sequências no solo 
e em aparelhos, encadeando e ou 
combinando as ações com fluidez e 
harmonia de movimento.  

Perícias e Manipulações 
 
Jogos 
 
Desportos colectivos 

Participar em jogos ajustando a 
iniciativa própria, e as qualidades 
motoras na prestação, às 
possibilidades oferecidas pela 
situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e 
ações técnico-tácticas fundamentais, 
com oportunidade e correção de 
movimentos. 

Cooperar com os companheiros para 
o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, 
desempenhando com oportunidade 
e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética 
do jogo e as suas regras. 

Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-tácticas 
elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras 
não só como jogador, mas 
também como árbitro. 

 
Atividades Rítmicas Expressivas 
 
Dança 

Combinar deslocamentos, 
movimentos não locomotores e 
equilíbrios adequados à expressão 
de motivos ou temas combinados 
com os colegas e professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e 
melodia de composições musicais.  

Interpretar sequências de 
habilidades específicas elementares 
da dança, em coreografia individuais 
e/ou em grupo aplicando os critérios 
de expressividade considerados, de 
acordo com os motivos das 
composições.  

Apreciar, compor e realizar 
sequências de elementos técnicos 
elementares da Dança em 
coreografias individuais e ou em 
grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os 
motivos das composições. 

Deslocamentos e Equilíbrios 
 
Jogos 
 
Atletismo 

 Realizar ações motoras básicas com 
aparelhos portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou 
combinação de movimentos, 
conjugando as qualidades da ação 
própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 
Participar em jogos ajustando a 
iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às 

Realizar, do Atletismo, saltos, 
corridas e lançamentos, segundo 
padrões simplificados, e cumprindo 
corretamente as exigências 
elementares técnicas e 
regulamentares.  
 

Realizar e analisar, do atletismo, 
saltos, lançamentos, corridas e 
marcha, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não 
só como praticante, mas também 
como juiz.  
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possibilidades oferecidas pela 
situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e 
ações técnico-tácticas fundamentais, 
com oportunidade e correção de 
movimentos. 

Percursos na Natureza 
 
Atividades de Exploração da 
Natureza 

Escolher e realizar habilidades 
apropriadas em percursos na 
natureza, de acordo com as 
características do terreno e os sinais 
de orientação, colaborando com os 
colegas e respeitando as regras de 
segurança e preservação do 
ambiente.  

Utilizar as habilidades apropriadas, 
em percursos de natureza, de acordo 
com as características do terreno e 
obstáculos e orientando-se pela 
interpretação dos sinais da carta e 
do percurso, apoiando os colegas e 
respeitando as regras de segurança e 
de preservação da qualidade do 
ambiente.  

Realizar percursos de nível 
elementar, utilizando técnicas de 
orientação, participação, e de 
preservação da qualidade do 
ambiente 

Deslocamentos e Equilíbrios 
 
Patinagem 

Patinar com equilíbrio e segurança, 
ajustando as suas ações para 
orientar o seu deslocamento com 
intencionalidade e oportunidade na 
realização de percursos variados.  

Utilizar adequadamente os patins, 
em combinações de deslocamentos 
e paragens, com equilíbrio e 
segurança, as ações de composições 
rítmicas, percursos ou jogos.  

Utilizar adequadamente os 
patins, em combinações de 
deslocamentos e paragens, com 
equilíbrio e segurança, realizando 
as ações técnico-tácticas 
elementares em jogo e as ações 
de composições rítmicas 
«individuais» e «a pares». 

Perícias e Manipulações 
 
Jogos 
 
Raquetas 

Realizar ações motoras básicas com 
aparelhos portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou 
combinação de movimentos, 
conjugando as qualidades da ação 
própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho.  
Participar em jogos ajustando a 
iniciativa própria e as qualidades 

Manusear com destreza raquetes, 
segundo padrões simples de 
movimento, permitindo a 
consecução do jogo, aplicando e 
cumprindo as regras básicas da 
atividade.  

Realizar com oportunidade e 
correção as ações técnico-tácticas 
elementares dos jogos de 
raquetas, garantindo a iniciativa e 
ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», 
aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como 
árbitro. 
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motoras na  prestação às 
possibilidades oferecidas pela 
situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e 
ações técnico-tácticas fundamentais, 
com oportunidade e correção de 
movimentos. 

 

ANEXO 4J - Articulação vertical Educação Tecnológica / Educação Visual 

 
Domínios 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Técnica 

Exploração de vários 
materiais (lápis, régua, 
esquadro, tintas etc) 

Experimentar e dominar os 
matérias riscadores, os 
materiais básicos de desenho 
técnico e respetivos suportes 
físicos. Reconhecer e dominar as 
características e qualidades da 
cor. 

Domínio do conhecimento 
geométrico; sistemas de 
projeção. 
Reconhecer a importância da 
luz/cor na perceção do meio 
envolvente 

Representação 

Pintura em papel de 
cenário; desenho de 
formas geométricas 
simples 

Reconhecer a forma e a sua 
relação com a geometria, a 
estrutura e a textura 

Dominar instrumentos de registo, 
materiais e técnicas de 
representação 
Representação bi e 
tridimensional 

Discurso 

Utilização da fotografia, 
cartaz/outros, como forma 
de transmissão de 
mensagens 

Reconhecer e distinguir as 
tipologias, os códigos e os 
suportes utilizados pela 
comunicação 

Dominar conceitos de paginação, 
segundo as noções implícitas no 
design de comunicação 

Projeto 
Não se aplica. Reconhecer e articular 

elementos do discurso gráfico; 
estabelecer relações entre 

Explorar e aplicar princípios 
básicos do design, arquitetura e 
engenharia e suas metodologias 
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forma-função e materiais  
associados 

 
 

Domínios 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Técnica 

Identificar as principais 
ações a realizar e os 
recursos necessários para a 
construção de um objeto 
simples. 

Identificar o papel da tecnologia 
e do objeto técnico, enquanto 
processo tecnológico. 

Elaborar, explorar e selecionar 
ideias que podem conduzir a uma 
solução técnica viável, criativa e 
esteticamente agradável 

Representação 

Exploração de diferentes 
materiais e técnicas 
(recorte, colagem e 
dobragem). 

Elaborar, explorar e selecionar 
ideias que podem conduzir a 
uma solução técnica. 

Representar e explorar 
graficamente ideias de objetos 
com sistemas usando diversos 
métodos e meios, para explorar a 
viabilidade de alternativas 

Discurso 

Desenvolver a 
sensibilidade para observar 
e entender alguns efeitos 
produzidos pela tecnologia 
na sociedade e no 
ambiente. 

Entender a inter-relação entre 
tecnologia, sociedade e meio 
ambiente. 

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

Projeto 

Utilizar materiais reciclados 
e reciclar outros. 

Escolher os produtos de acordo 
com as normas respeitadoras do 
ambiente. Saber que os recursos 
naturais devem ser respeitados 
e utilizados responsavelmente. 

Analisar criticamente abusos, 
perigos, vantagens e 
desvantagens do uso de uma 
tecnologia.  
Fazer escolhas acertadas 
enquanto consumidores, 
selecionando e eliminando aquilo 
que é prejudicial ao ambiente. 
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ANEXO 4L - Articulação Vertical Música 

 CICLOS DE ESCOLARIDADE 
 Pré-Escolar  1º Ciclo 1º CICLO  2º CICLO 2º CICLO  3º CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-Requisitos/ 
Conhecimentos 
Essenciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dizer rimas e lengalengas;  
 Entoar rimas e lengalengas; 
 Cantar canções;  
 Reproduzir pequenas melodias;  
 Experimentar sons vocais (todos 

os que 
a criança é capaz de produzir); 

 Experimentar percussão corporal; 
batimentos, 

Palmas; 
 Acompanhar canções com gestos 

e percussão 
            Corporal; 

 Movimentar-se livremente a 
partir de: 

sons vocais e instrumentais; 
Melodias, canções e 
Gravações; 

 Associar movimentos a: 
pulsação, andamento, dinâmica; 

 acentuação, divisão 
binária/ternária, dinâmica ; 

 Fazer variações bruscas de 
andamento (rápido, 

lento) e intensidade (forte, fraco) 
 Fazer variações graduais de 

Interpretação e comunicação 
 Canta as suas músicas e as dos 

outros, utilizando diversas técnicas vocais 
simples; 
• Toca as suas músicas e as dos outros, 
utilizando instrumentos acústicos, 
eletrónicos, convencionais e não 
convencionais; 
• Apresenta publicamente peças musicais 
utilizando instrumentos e técnicas 
interpretativas simples; 
• Explora diferentes códigos e 
convenções musicais na música gravada 
e ao vivo; 
• Responde a conceitos, códigos e 
convenções musicais na música gravada 
e ao vivo. 

 
Criação e experimentação 

 Seleciona e organiza diferentes tipos 
de materiais sonoros para expressar 
determinadas ideias, sentimentos e 
atmosferas utilizando estruturas e 
recursos técnico-artísticos elementares, 
partindo da sua experiência e 
imaginação; 
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andamento 
(«acelerando», «retardando») e de 
intensidade 
(aumentar, diminuir); 

 Participar em coreografias 
elementares inventando 

e reproduzindo gestos movimentos, 
passos; 

 Experimentar as potencialidades 
sonoras de 

materiais e objectos; 
 Utilizar instrumentos musicais. 
 Identificar sons isolados: 

do meio próximo, 
da natureza; 

 Identificar ambientes/texturas 
sonoras: 

do meio próximo, 
da natureza; 

 Identificar e marcar a pulsação 
e/ou ritmo de: 

lengalengas, canções, melodias e danças, 
utilizando percussão corporal, 
instrumentos,  
voz e movimento; 

 Reconhecer  
as formas musicais (AA, AB, ABA,); 

 Reproduzir com a voz ou com 
instrumentos: 

sons isolados, motivos, frases, escalas, 

• Explora ideias sonoras e musicais 
partindo de determinados estímulos e 
temáticas; 
• Regista em suportes áudio as criações 
realizadas, para avaliação e 
aperfeiçoamento; 
• Inventa, cria e regista pequenas 
composições e acompanhamentos 
simples com aumento progressivo de 
segurança, imaginação e controlo; 
• Manipula conceitos, códigos, 
convenções e símbolos utilizando 
instrumentos acústicos e eletrónicos, a 
voz e as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) para a criação de 
pequenas peças musicais, partindo de 
determinadas formas e estruturas de 
organização sonora e musical. 

 
Perceção sonora e musical 
• Explora e responde aos elementos básicos 
da música; 
• Identifica e explora a qualidade dos sons; 
• Explora e descreve técnicas simples de 
organização e estruturação sonora e 
musical; 
• Identifica auditivamente mudanças 
rítmicas, melódicas e harmónicas; 
 
• Utiliza vocabulário e simbologias simples e 
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agregados sonoros, canções e melodias  
(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de 
gravação); 

 Organizar, relacionar e classificar 
conjuntos 

de sons segundo: 
timbre  
duração  
intensidade  
altura;  

 Utilizar diferentes maneiras de 
produzir sons: 

com a voz 
com percussão corporal  
com objectos  
com instrumentos musicais;  

 Inventar texturas/ambientes 
sonoros ; 

 Contactar com várias formas de 
representação 

sonoro/musical: 
em partituras adequadas ao seu nível 
etário em publicações musicais  nos 
encontros com músicos; 
 

apropriadas para descrever e comparar 
diferentes tipos de sons e peças musicais de 
diferentes estilos e géneros. 
 
Culturas musicais nos contextos 
• Reconhece a música como parte do 
quotidiano e as diferentes funções que ela 
desempenha; 
• Identifica diferentes culturas musicais e os 
contextos onde se inserem; 
• Produz material escrito, audiovisual e 
multimédia ou outro, utilizando vocabulário 
simples e apropriado. 

Área Disciplinar: Educação Musical 
5.º e 6.º Anos (2º ciclo) 

Conteúdos /Temas Articula com/ Produto Final Avaliação 
Conceitos de Música: Devido à sua funcionalidade, todos os Modalidades 
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 Timbre 

 Dinâmica 

 Ritmo 

 Altura 

 Forma 
Técnicas de produção sonora a nível vocal e instrumental 

conteúdos da disciplina podem ser 
considerados interdisciplinares, ou 
seja, trabalhados de forma 
interdisciplinar. 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
Auto e heteroavaliação 
 
Instrumentos/Meios 
Observação direta 
Grelhas de observação/registo 
Fichas de trabalho 
Trabalho individual/pares/grupo 
Fichas de avaliação 

 


