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Critérios de Avaliação 1º Ciclo 

2020-2021 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com 

especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume 

caráter contínuo e sistemático. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo 

global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de 

uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 

 

Escala de Classificação: 

Classificação Menções 

0 a 19 
Insuficiente 

20 a 49 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 

 

 

No processo avaliativo são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e 

ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade 

do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  
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Critérios 1º Ano de Escolaridade 

Português 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 
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Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
 

Oralidade 

- Escutar discursos e reter informação 
essencial;  
- Compreender e utilizar vocabulário 
diversificado e adequado ao seu nível de 
ensino;  
- Interpretar discursos orais breves;  
- Expressar-se oralmente, respeitando as 
regras de interação discursiva;  
- Produzir discursos orais com diferentes 

finalidades e com coerência.  

Leitura  

- Ler textos diversos com autonomia e 
clareza;  
- Ler um texto com uma velocidade de 
leitura de, no mínimo, 55 palavras por 
minuto;  
- Compreender o significado global de um 

texto;  

Educação literária  

- Ouvir ler e ler textos literários;  
- Manifestar o gosto pela leitura;  
- Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos;  

Compreensão 
Sabe escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas 
finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir 
instruções, responder a questões).  
Identifica informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos.  
Expressão 
Utiliza padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, 
de afirmações e de pedidos.  
Pede a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação 
correta e natural das palavras.  
Exprime opinião, partilhando ideias e sentimentos.  
 
 
 

Leitura 

Pronuncia segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 
grafemas na palavra.  
Identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta 
ao nome da letra.  
Nomeia, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto.  

Lê palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia 
adequada.  
Infere o tema e resume as ideias centrais de textos associados a diferentes 

finalidades (lúdicas, estéticas, informativas).  
 

Educação literária 

Manifesta ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de obras 
literárias e textos da tradição popular.  
Revela curiosidade e emite juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em 
outros textos ouvidos.  

 

Registo de Desempenho  

(leitura, escrita) 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 

 

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

 

- Recontar uma história ouvida e/ou lida.  

 

 

 

 

 

 

Escrita  

- Escrever pequenos textos de forma 
legível, com sequência de ideias e 
respeitando regras básicas de ortografia e 
pontuação;  
- Apresentar uma caligrafia regular e 

legível.  

 

 

 

 

Gramática 

- Aplicar regularidades no funcionamento 
da língua;  
- Compreender formas de organização do 

léxico.   

Antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de 

fada, lengalengas, poemas, etc.), em elementos do paratexto e nos textos 

visuais (ilustrações).  

Compreende textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e 
emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas.  
Antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências reveladoras da 
compreensão de ideias, de eventos e de personagens;  
Distinguir ficção de não ficção.  
(Re)conta histórias.  
Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados, 

de modo a inclui treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e expressão 

facial.  
 

Escrita 

Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 
grafemas na palavra.  
Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, 
aplicando regras de correspondência fonema – grafema.  
Identifica especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade da escrita, 

gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de 

palavra).  

Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva e através de digitação 
num dispositivo eletrónico, utilizando adequadamente os seguintes sinais de 
pontuação: ponto final, vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação.  
Planifica, redige e revê textos curtos com a colaboração do professor.  
Elabora respostas escritas a questionários e a instruções, escreve legivelmente 

com correção (orto)gráfica e com uma gestão correta do espaço da página.  
 

Gramática 

Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas.  
Usa regras de flexão em número, com base na descoberta de regularidades do 
funcionamento do nome e do adjetivo.  
Reconhece o nome próprio.  
Faz concordar o adjetivo com o nome em género.  
Descobre e compreende o significado de palavras pelas múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
Descobre o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e 
não-verbal.  
Usa, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior 
frequência na formação de frases complexas.  
Conhece regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais 

de pontuação (frase simples). 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Matemática  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
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Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A,B,G,I,J)  
 
 
Criativo  
(A,C,D,J)  
 
 
Crítico/ 
Analítico  
(A,B,C,D,G)  
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Números e Operações 

- Ler, representar e decompor pelo valor 
posicional, números inteiros até 100;  
- Aplicar meios auxiliares de cálculo;  
- Aplicar técnicas simples de cálculo 
mental;  
- Efetuar corretamente adições e 
subtrações;  
- Resolver situações problemáticas, 
recorrendo a diferentes estratégias;  
- Conhecer e utilizar linguagem específica 
da matemática (oralmente e por escrito).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lê e representa números no sistema de numeração decimal até 100 e 

identifica o valor posicional de um algarismo.  

• Efetua contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a materiais 

manipuláveis (incluindo contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e 

regista as sequências numéricas obtidas, identificando e dando exemplos de 

números pares e ímpares.  

• Reconhece e memoriza factos básicos da adição e da subtração e calcula com 

os números inteiros não negativos recorrendo à representação horizontal do 

cálculo, em diferentes situações e usando diversas estratégias que mobilizem 

relações numéricas e propriedades das operações. 

 • Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número e 

relacioná-las.  

• Compara e ordena números, e realiza estimativas plausíveis de quantidades 

e de somas e diferenças, com e sem recurso a material concreto.  

• Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

formula conjeturas e explica como são geradas essas regularidades.  

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números 

naturais, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a 

plausibilidade dos resultados.  

• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 

procedimentos e conclusões.  

• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  

• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 
Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G)  

 

 

 

Geometria e Medidas 

- Situar-se e situar objetos no espaço;  
- Reconhecer e representar formas 
geométricas;  
- Identificar as diferentes notas e moedas 
do sistema monetário;  
- Conhecer e relacionar corretamente os 
termos “dia”, “semana”, “mês” e “ano”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e Tratamento de Dados 

- Ler e interpretar dados, apresentados de 
diferentes formas;  
- Organizar e representar corretamente 

dados.  

• Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se no espaço 

em relação aos outros e aos objetos.  

• Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e 

diferenças, e identificando polígonos (triângulos, quadrados, retângulos) e 

círculos nesses sólidos.  

• Descreve figuras planas, identificando as suas propriedades, e representa-as 

a partir de atributos especificados.  

• Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando 

atributos que se mantêm ou que se alteram nas figuras construídas.  

• Compara e ordena objetos de acordo com a grandeza comprimento e medi-

los utilizando unidades de medida não convencionais.  

• Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e 

usa-as em contextos diversos.  

• Reconhece e relaciona entre si, intervalos de tempo (dia, semana, mês e ano) 

e identifica a hora como unidade de medida de tempo.  

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo a 

visualização e a medida em contextos matemáticos e não matemáticos, e 

avalia a plausibilidade dos resultados.  

• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 

procedimentos e conclusões.  

• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  

• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

• Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações e interpreta a informação representada.  

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em contextos familiares variados.  

• Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados 

baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  

• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  

• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Estudo do Meio 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
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m
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s 

e 
C

a
p

a
ci
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d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
 

  
- Conhecer a sua identidade e 
manifestar os seus gostos e 
preferências;  
 
-Conhecer, representar partes do 
seu corpo e reconhecer as suas 
modificações;  
 
- Conhecer e aplicar normas de 
saúde do corpo;  
 
- Conhecer e aplicar normas de 
segurança do seu corpo;  
 
- Descrever e localizar, no espaço e 
numa linha tempo, uma sucessão de 
atos praticados ao longo de um dia, 
semana,…  
 
- Conhecer os diferentes espaços da 
escola e as suas funções;  
 
- Conhecer e participar, 
responsavelmente, na dinâmica da 
turma e da escola;  
 

Sociedade 

 Conhece datas e factos significativos da sua história individual que 

concorram para a construção do conhecimento de si próprio.  

 Estabelece relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade 

na descrição de situações do quotidiano e ou da sua história pessoal, 

numa linha do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas, de 

mapas e do globo.  

 Estabelece relações de parentesco através de uma árvore genealógica 

simples, ou outros processos, até à terceira geração, reconhecendo que 

existem diferentes estruturas familiares, e que, no seio da família, os 

diferentes membros poderão desempenhar funções distintas.  

 Relaciona as atividades exercidas por alguns membros da comunidade 

familiar ou local com as respetivas profissões.  

 Associa os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua 

nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença. 
 

Natureza 

 Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das 

etapas da vida humana, comparando aspetos decorrentes de 

parâmetros como: sexo, idade, dentição, etc. 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 

individual e coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio 

aquático - e propor medidas de proteção adequadas.  

 Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 

individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 

alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo.  

 

Registo de Desempenho  

(trabalhos, pesquisas, 

fichas de trabalho, 

questionário…) 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
  
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  
 
Autoavaliador  
(transversal às 
áreas)  

 

 

- Identificar os membros da família e 
estabelecer relações de parentesco; 
  
- Conhecer os nomes, idades e sexo 
de familiares e de outras pessoas 
com quem mantém relações 
próximas: professor(a) e outros 
elementos da escola; 
 
- Conhecer os seres vivos do seu 
ambiente e os aspetos físicos do 
meio local;  
 
- Reconhecer manifestações da vida 
vegetal e animal;  
 
- Reconhecer alguns cuidados a ter 
com as plantas e animais;  
 
- Reconhecer diferentes formas sob 
as quais a água se encontra na 
natureza; 
 
- Reconhecer, identificar e conhecer 
as funções dos diferentes espaços 
da casa;  
 
- Descrever e representar os seus 
itinerários diários;  
 
- Localizar espaços em relação a um 
ponto de referência; 
 
- Conhecer diferentes propriedades 
dos objetos;  
 
- Comparar e agrupar alguns 

materiais segundo as suas 

propriedades simples. 

 Reconhece as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu 

quotidiano.  

 Reconhece a desigual repartição entre os continentes e os oceanos, 

localizando no globo terrestre as áreas emersas (continentes) e imersas 

(oceanos).  

 Localiza em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de 

residência, a sua escola e o itinerário entre ambas, compreendendo que 

o espaço pode ser representado. 

 Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 

acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a 

sua diversidade.  

 Reconhece a existência de diversidade entre seres vivos de grupos 

diferentes e distingui-os de formas não vivas. 

 Reconhece a importância do Sol para a existência de vida na Terra.  

 Reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 

diferentes fases do seu desenvolvimento. 
 

Sociedade, Natureza e Tecnologia  

 Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do 

quotidiano (rede elétrica, canalização de água, telecomunicações, etc.). 

 Realiza experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos 

experimentais.  

 Sabe manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, furador, espremedor, 

saca-rolhas, talheres, etc.).  

 Identifica as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, cor, 

sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade), agrupando-os de acordo com 

as suas características, e relacionando-os com as suas aplicações.  

 Agrupa, monta, desmonta, liga, sobrepõe etc., explorando objetos livremente.  

 Identifica atividades humanas que envolvem transformações tecnológicas no 

mundo que o rodeia.  

 Desenha mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, utilizando 

símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de referência.  

 Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 

relações de identidade com o espaço.  

 Localiza, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 

humanos da paisagem do local onde vive, tendo como referência a posição do 

observador e de outros elementos da paisagem.  
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 Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova resultados 

e sabe comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  

 Manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 

responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos.  

 Sabe atuar em situações de emergência, recorrendo ao número europeu de 

emergência médica (112).  

 Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente próximo 

sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, nomeadamente 

comportamentos que visem os três “R”.  
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde e 

ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e 

adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 20% 
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Educação Artística 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
(A, B, G, H, I, 
J)  
Criativo  
(A, C, D,H, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Comunicador / 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, 
I, J)  

Experimentação e criação 

- Desenvolver competências de 

exploração/experimentação sonoro- musicais, 

improvisação (tanto no sentido de variação sobre uma 

estrutura musical pré-existente, como de 

criação/composição em tempo real) e composição 

musical.  

- Desenvolver as capacidades de apreensão, 
descodificação e de interpretação dos códigos de leitura 
no contacto com diferentes universos dramáticos. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através de 
processos de observação, descrição, análise, síntese e 
juízo crítico, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, através do contacto com diferentes 
universos coreográficos. 
- Conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os 
conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica 
de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 
 

Interpretação e comunicação 

- Desenvolver competências relativas à 
performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, 
movimentar, bem como as relativas a formas de 
comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou 
criações. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através 
dos processos de observação, descrição, discriminação, 
análise, síntese e juízo crítico (opiniões com critérios 

 Música 

Jogos de exploração: voz, corpo, instrumentos: 

 Reproduz vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção 
mediante um modelo. 

 Identifica e reproduz sons. 

 Diz rimas e lengalengas. 

 Canta canções. 

 Experimenta sons vocais. 

 Reproduz pequenas melodias. 

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

 Utiliza diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, com 
percussão corporal, com objetos. 

 Utiliza instrumentos musicais. 
 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical: 

 Identifica sons e ambientes/texturas sonoras do meio próximo e da 
natureza. 

 Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 
melodias e danças. 

 Reproduz com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, 
frases, canções e melodias. 

 Participa em danças. 
 

Teatro/dança 

Jogos de exploração: corpo, voz, espaço, objetos: 

 Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades de movimento livre ou orientado, 
execução/reprodução gestual, mímica, criação de personagens… 

 Movimenta-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos pares. 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Trabalhos 

(apresentações. 

trabalhos…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

30% 
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Cuidador de si 
e do outro  

(B, E, F, G)  

Participativo/ 

colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Sistematizador/ 

organizador (A, 

B, C, I, J) 

 

 

fundamentados), captando a especificidade contida na 
linguagem e construção dramáticas. 
- Desenvolver capacidades de expressão, comunicação e 
criatividade e a apropriação de conhecimentos da 
linguagem elementar da dança e da sua compreensão no 
contexto. 
- Desenvolver, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, as capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes universos 
visuais, estimulando múltiplas leituras das diferentes 
circunstâncias culturais.  
- Desenvolver estratégias para a construção das relações 

entre o olhar, o ver e o fazer. 

 

Apropriação e reflexão 

- Desenvolver competências referentes a processos de 

discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-

musicais com o propósito de permitir escolhas 

fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos 

musicais.  

- Integrar de forma intencional e progressiva materiais, 

meios, técnicas e conhecimentos proporcionadores de 

ocasiões de resolução de problemas na exploração e 

desenvolvimento de atividades expressivas. 

- Aprender os saberes da comunicação visual e 

compreender os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 

vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e 

técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os 

saberes apreendidos em situações de observação e/ou da 

sua experimentação plástica, estimulando o 

desenvolvimento do seu estilo de representação. 

- Descrever, discriminar, analisar, sintetizar, argumentar e 

fazer juízos críticos, à apreciação estética e artística, para 

a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade 

contida na linguagem das imagens e/ou de outras 

narrativas visuais. 

 

 Utiliza atitudes de imobilidade/mobilidade, 
contração/descontração, tensão/ /relaxamento. 

 Explora a respiração torácica e abdominal. 

 Explora o movimento global do seu corpo da menor à maior 
amplitude. 

 Explora os movimentos segmentares do corpo e improvisar cenas, 
imitando pessoas em situação de jogo. 

 Explora a emissão sonora. 

 Explora o espaço circundante e formas de se deslocar. 

 Explora as qualidades físicas dos objetos, utilização, transformação. 

 Utiliza máscaras, fantoches. 
 

Jogos dramáticos: 

 Utiliza espontaneamente, atitudes, gestos e movimentos. 

 Reage espontaneamente, por gestos/movimentos a sons; palavras, 
ilustrações, atitudes e gestos. 

 Mima gestos, atitudes, comportamentos e posturas. 
 

Atividades rítmicas expressivas (dança): 

 Combina movimentos locomotores e não locomotores pessoais ou 
orientados para corresponder à marcação dos compassos, à 
marcação rítmica. 

 

Artes Visuais 

Descoberta e organização progressiva de volumes: 

 Cria composições plásticas/visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas. 

 Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes 
materiais. 

 Distingue as semelhanças e diferenças de objetos quanto à forma e 
tamanho. 

 Cria objetos lúdicos. 

 Faz e desmancha construções. 

 Constrói máscaras e adereços. 

 Modela usando apenas as mãos. 
 

Descoberta e organização progressiva de superfícies: 

 Cria desenhos e pinturas de expressão livre explorando várias 
possibilidades técnicas. 

 Explora possibilidades técnicas de: mão, paus, lápis de cor, de 
grafite, de cera, marcadores, tintas, pincéis, … em diferentes 
suportes. 

 Ilustra de forma pessoal. 
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 Cria frisos de cores. 

 Contorna objetos, formas, pessoas. 

 Desenha sobre um suporte previamente preparado. 
 

Exploração de técnicas diversas de expressão: 

 Realiza composições com recortes, colagem, dobragem explorando 
diversos materiais. 

 Utiliza a técnica de impressão com diferentes elementos. 

 Elabora tecelagens com diferentes materiais. 
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na realização 

de tarefas mostrando autonomia, iniciativa e 

espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em contexto 
escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros 

registos; apresenta e utiliza adequadamente o material 

escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma 

organizada e adequada; demonstra pensamento crítico e 

criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera 
com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitud

es; desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Educação Física  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico 
e Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(Transversal a 
todas as áreas)  
 
Indagador/ 
Investigador e 
Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Respeitador da 
diferença  
(A, B, E, F, H) 

  

Executar as ações básicas no âmbito: 
  
- da perícia e manipulação;  
 
- dos deslocamentos e equilíbrios / 
ginástica;  
 
- dos jogos;  
 
- e das atividades rítmicas e expressivas. 

 

Individualmente, a pares e estafetas, realiza PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES: 

- através de 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. 

 

Individualmente, a pares e percursos, realiza DESLOCAMENTOS e 

EQUILÍBRIOS: 

* ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua ação, no sentido de aproveitar as 

qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

 

Participa nos 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-táticas fundamentais, 

com oportunidade e correção de movimentos em jogos coletivos com 

bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Execução e 

Participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Apoio ao Estudo 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 

  

Pesquisa, tratamento e seleção de 

informação: 

- Pesquisar, tratar e selecionar 

informação. 

 

Capacidade de comunicar: 

- Comunicar de forma clara. 

 

 

Aplicação de conhecimentos: 

-Realizar as tarefas sem ajuda contínua;  

-Cumprir as tarefas propostas; 

-Adotar métodos de estudo e trabalho. 

 

 Identifica e analisa estratégias de estudo adequado ao seu perfil de 
aprendente; 

 Identifica e exprimi com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 

 Explora diferentes estratégias de estudo, aplicáveis às diversas 
disciplinas; 

 Aprende a organizar o espaço de estudo e aprendizagem; 

 Desenvolve métodos e hábitos de estudo autónomo, com recurso 
a estratégias diversificadas e personalizadas; 

 Melhora a atenção e a concentração; 

 Exercita as competências no domínio das linguagens básicas: 
leitura/escrita; 

 Desenvolve as capacidades de memorização, cálculo e raciocínio; 

 Aplica os conhecimentos em situações concretas; 

 Consolida as aprendizagens efetuadas nas disciplinas; 

 Desenvolve as competências comunicacionais. 

 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Experimenta e Aprende 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 

  

- Pesquisar e selecionar de informação. 

 

- Trabalhar cooperativamente. 

 

- Revelar capacidade crítica e reflexiva. 

 

- Revelar capacidade de comunicar. 

 

- Aplicar conhecimentos. 

 

- Revelar atitudes de cidadania. 

 

Sons, cheiros e cores 

 Explora as suas capacidades expressivas; 

 Identifica sons do meio ambiente imediato; 

 Produz sons com o corpo; 

 Identifica sabores do dia-a-dia. 
 
Experiências com alguns materiais e objetos de uso correntes 

 Compara alguns materiais segundo propriedades simples: forma, 
textura, cor, sabor, cheiro… 

 Identifica os atores que influenciam o tempo de dissolução de um 
material. 

 

Experiências com água 

 Verifica experimentalmente o efeito da água nas substâncias. 
 

Experiências com plantas 

 Identifica as cores. 

 Explora a noção de que as sementes tendo as condições de que 

necessitam podem originar novas plantas. 
 

Brincando com as Palavras 

 Explora vocabulário; 

 Experimenta rimas. 

 

Azulejo 

 Experimenta pintura em azulejo. 

 

 

 

 

Registo da observação/ 

desempenho 

 

 

 

 

 

 

Registo de experiência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Cidadania e Desenvolvimento 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s, 

C
a

p
a

ci
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
es

 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 
Respeitador 
da diferença/ 
do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 
Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G)  

 

 Pesquisa e seleção de informação 
- Pesquisar e selecionar a informação 

pertinente com autonomia progressiva, 

manifestando curiosidade e criatividade e até 

capacidade de reformular procedimentos. 
 

Trabalho Cooperativo 

- Colaborar com outros e apoiá-los em tarefas. 

- Valorizar a entreajuda, e manifestar-se capaz 
de ações solidárias. 

- Considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento dos saberes. 

- Valorizar o respeito pelas diferenças e pelas 
opiniões dos outros e sua individualidade. 
 

Capacidade crítica e reflexiva 

 

Capacidade de comunicar 

 

Aplicação de conhecimentos 

 

Cidadania 

- Manifestar sentido de responsabilidade na 
execução das tarefas e perante os outros. 
- Assumir responsabilidades adequadas 
perante o que lhe for solicitado. 
- Dar conta do cumprimento das tarefas que 
assumir. 
- Organizar e realizar trabalhos com autonomia 
adequada à idade às tarefas. 

 

Saúde (Promoção da saúde, Saúde pública, Alimentação e Exercícios 

Físico): 

 Desenvolve hábitos de vida saudável. 

 Zela pela higiene dos espaços de uso coletivo. 

 Promove atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis. 

 Valoriza comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis. 

 Reconhece a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. 

 Reconhece a importância do exercício físico para a saúde. 
 

Igualdade de Género: 

 Entende as razões da desigualdade de género. 

 Desmistifica preconceitos e de estereótipos de género contra todo o tipo de 
violência. 

 Promove igualdade de direitos e deveres das alunas e dos alunos. 

 Fomenta o diálogo e o debate em grupo.  
 

Educação Rodoviária (Comportamento adequados como peão, passageiro e 

ciclista): 

 Sensibiliza para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a 
sinistralidade rodoviária. 

 Identifica, conhece e adota comportamentos adequados à circulação e ao 
atravessamento enquanto peão e passageiro. 

 Identifica comportamentos adequados e inadequados enquanto ciclista 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

(trabalho de pesquisa, 

projetos…) 

 

 

 

Registo de observação 

(apresentações e debates, 

trabalho cooperativo, 

responsabilidade e 

empenho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 
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Critérios 2º Ano de Escolaridade 

Português 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
 

Oralidade 

- Saber ouvir;  
- Expor oralmente de forma clara e 
audível as suas ideias e vivências;  
- Descrever situações vividas ou 
imaginadas;  
- Utilizar vocabulário diversificado;  
- Reter a ideia principal do discurso 
realizado. 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura e Escrita  

- Ler com autonomia, clareza e 
entoação textos diversos;  
- Ler um texto com uma velocidade 
de leitura de, no mínimo, 95 
palavras por minuto;  
- Compreender o essencial dos 
textos escutados e lidos;  
- Escrever de forma legível;  

Compreensão 

 Identifica intenções comunicativas de textos orais, designadamente perguntas, 
afirmações, exclamações apreciativas, ordens, pedidos.  

 Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-a por 

meio de técnicas diversas.  

Expressão 

 Fala com clareza e articula de modo adequado as palavras.  

 Usa a palavra na sua vez e emprega formas de tratamento adequadas na interação 
oral, com respeito pelos princípios de cooperação e cortesia.  

 Varia adequadamente a prosódia e o ritmo discursivo em função da finalidade 
comunicativa.  

 Formula perguntas, pedidos e respostas a questões considerando a situação e o 
interlocutor.  

 Planeia, produz e avalia os seus próprios textos.  

 Reconta histórias e narra situações vividas e imaginadas.  

 Representa diferentes papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações.  

 

Leitura 

 Associa a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e minúscula.  

 Compreende o sentido de textos com características narrativas e descritivas, 
associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, informativas).  

 Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do 
texto.  

 Identifica informação explícita no texto.  

 Identifica e refere o essencial de textos lidos.  

 Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos 
textos.  

 Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, 

corporal, musical, plástica).  

 

Registo de Desempenho  

(leitura, escrita) 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 

 

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

 

- Escrever pequenos textos com 
tema sugerido e com sequência de 
ideias, respeitando regras básicas de 
ortografia e pontuação;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação literária  

- Ler, ouvir e recontar textos 
literários. (v. Lista Metas 
Curriculares)  
- Compreender o essencial dos 
textos escutados e lidos.  
- Identificar, justificando, 
personagens principais e 
coordenadas de tempo e de lugar.  
- Delimitar os três grandes 
momentos da ação: situação inicial, 
desenvolvimento e situação final.  
- Fazer inferências.  

 

Gramática 

- Conhecer regularidades do 
funcionamento da língua;  

 

Escrita 

 Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 
grafemas na palavra.  

 Indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–grafema e 
grafema–fonema mais frequentes.  

 Escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 
correta dos acentos gráficos e do til.  

 Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar).  

 Redige textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a concordância 

entre constituintes, a correlação de tempos verbais, a sinonímia e a 

pronominalização.  

 Articula segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais que 
marcam relações de tempo e causa.  

 Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações e em 
mecanismos de coordenação.  

 Procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 

diferentes pontos de vista.  
 

Educação literária 

 Ouve ler obras literárias e textos da tradição popular.  

 Lê narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de outrem.  

 Antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada, 
lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 
(ilustrações).  

 Compreende narrativas literárias (temas, experiências e valores).  

 Explicita o sentido dos poemas escutados ou lidos.  

 (Re)conta histórias.  

 Valoriza a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos).  

 Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados, de 
modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e expressão facial.  

 Manifesta preferências, de entre textos lidos, e explicar as reações derivadas da 
leitura.  

 Seleciona livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas escolhas.  
 

Gramática 

 Classifica as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita).  

 Identifica e distingue sílaba tónica de átona.  

 Identifica a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum), 
adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição.  

 Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos.  
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- Conhecer formas de organização 

do léxico.  
 Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

 Conhece a forma do infinitivo dos verbos.  

 Conhece as estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva.  

 Usa de modo intencional e com adequação conectores de tempo, de causa, de 

explicação e de contraste de maior frequência, em textos narrativos e de opinião.  

 Depreende o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes áreas 
disciplinares curriculares.  

 Associa significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam 
ao sentido literal.  

 Desenvolve o conhecimento lexical, passivo e ativo.  

 Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da correspondência 

grafema-fonema e da utilização dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os 

acentos; sinais gráficos e sinais de pontuação).  
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e 

adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 20% 



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

 

Matemática  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A,B,G,I,J)  
 
 
Criativo  
(A,C,D,J)  
 
 
Crítico/ 
Analítico  
(A,B,C,D,G)  
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Números e Operações 

- Ler, representar e decompor pelo valor 

posicional, números inteiros até 1000; 

- Conhecer os números ordinais até ao 

20º;  

- Realizar adições e subtrações;  
- Saber usar tabelas de duas entradas com 
as duas operações trabalhadas;  
- Aplicar meios auxiliares de cálculo;  
- Aplicar técnicas simples de cálculo 
mental;  
- Conhecer as tabuadas do 2, 3, 4, 5 e 10;  
- Utilizar os termos “dobro”, “triplo”;  
-Efetuar multiplicações adicionando 
parcelas iguais, por manipulação de 
objetos ou recorrendo a desenhos e 
esquemas;  
- Efetuar divisões exatas, utilizando as 
tabuadas do 2, 3, 5 e 10;  
- Utilizar os termos “metade” e “terça 
parte”;  
- Fixar um segmento de reta como 
unidade e representar as frações 1/2, 1/3, 
1/4;  
- Resolver situações problemáticas de um 
passo utilizando diferentes estratégias. 

 
• Lê e representa números no sistema de numeração decimal até 1000 e 
identifica o valor posicional de um algarismo.  
• Identifica e dá exemplos de números pares e ímpares.  
• Reconhece e memoriza factos básicos das operações e calcular com os 
números inteiros não negativos recorrendo à representação horizontal do 
cálculo, em diferentes situações e usando diversas estratégias que mobilizem 
relações numéricas e propriedades das operações.  
• Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número e 
relaciona-as.  
• Compara e ordena números, e realiza estimativas plausíveis de quantidades 
e de somas, diferenças e produtos, com e sem recurso a material concreto.  
• Reconhece frações unitárias como representações de uma parte de um todo 

dividido em partes iguais, em diferentes contextos, e dar exemplos.  

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números 

naturais, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a 

plausibilidade dos resultados.  

• Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 
formula conjeturas e explica como são geradas essas regularidades.  
• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

 

 

 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 
Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G)  

 

 

 

Geometria e Medidas 

- Conhecer sólidos geométricos;  
- Identificar figuras geométricas e 
reconhecer as suas propriedades;  
-Identificar a unidade principal das 
medidas de comprimento, peso e 
capacidade;  
- Utilizar instrumentos ligados ao tempo 
(relógio e calendários);  
- Representar valores monetários 
utilizando o euro;  
-Resolver situações problemáticas de um 
passo utilizando diferentes estratégias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e Tratamento de Dados 

- Interpretar dados organizados de 
diferentes formas;  
- Organizar e representar dados;  
- Resolver situações problemáticas de um 

passo utilizando diferentes estratégias. 

  

• Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se no espaço 
em relação aos outros e aos objetos.  
• Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e 
diferenças, e identificando polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) e círculos nesses sólidos.  
• Descreve figuras planas, identificando as suas propriedades, e representa-as 
a partir de atributos especificados.  
• Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando 
atributos que se mantêm ou que se alteram nas figuras construídas.  
• Compara e ordena objetos de acordo com diferentes grandezas 

(comprimento, massa, capacidade e área) identificando e utilizando unidades 

de medida convencionais e não convencionais.  

• Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e 
usa-as em contextos diversos.  
• Reconhece e relaciona entre si intervalos de tempo (hora, dia, semana, mês 
e ano).  
• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo a 
visualização e a medida em contextos matemáticos e não matemáticos, e 
avalia a plausibilidade dos resultados.  
• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

 

• Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos discretos 
utilizando diferentes representações e interpreta a informação representada.  
• Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados.  
• Comunica raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados.  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisa o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Estudo do Meio 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
 

  
- Reconhecer datas e factos importantes 
do seu passado;  
- Reconhecer unidades de tempo: o mês 
e o ano;  
- Localizar, no corpo, os órgãos dos 
sentidos;  
- Distinguir objetos pelas suas 
propriedades utilizando os órgãos dos 
sentidos;  
- Reconhecer modificações do seu 
corpo;  
- Conhecer regras de higiene do corpo, 
higiene alimentar e do vestuário;  
- Conhecer normas de prevenção 
rodoviária;  
- Conhecer regras de segurança na praia, 
rios e piscinas.  
- Reconhecer datas e factos importantes 
da vida familiar;  
- Conhecer e aplicar algumas regras de 
convivência social.  
Identificar algumas plantas e animais 
mais comuns no seu ambiente próximo;  
- Reconhecer alguns estados do tempo;  
- Reconhecer a existência do ar;  
- Descrever os seus itinerários;  
- Localizar espaços em relação a um 
ponto de referência.  
- Localizar espaços em relação a um 
ponto de referência;  

Sociedade 
 

 Reconhece a importância de fontes documentais na construção do 
conhecimento do seu passado pessoal e familiar (Registo de Nascimento, Cartão 
de Cidadão, Boletim Individual de Saúde, Registo de Vacinações, fotografias 
pessoais, álbuns, etc.).  

 Reconhece datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou das 
pessoas que lhe são próximas, localizando-os em mapas ou plantas e numa linha 
de tempo.  

 Relaciona instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das 
populações com as respetivas atividades e funções.  

 Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na 
resolução pacífica de situações de conflito.  

 Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e 

comunidades.  

 Reconhece influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia 
a dia (alimentação, vestuário, música, comunicação, etc.).  

 Valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da 

Criança.  
 

Natureza 

 Distingue os principais órgãos - coração, pulmões, estômago e rins – em 
representações do corpo humano, associando-os à sua principal função vital.  

 Associa os ossos e os músculos à posição, ao movimento e ao equilíbrio, 
reconhecendo que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos 
(postura e atividade física).  

 Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que 
concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo.  

 Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, 
nomeadamente dos antibióticos.  

 

Registo de Desempenho  

(trabalhos, pesquisas, 

fichas de trabalho, 

questionário…) 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
  
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  
 
Autoavaliador  
(transversal às 
áreas)  

 

 

- Localizar pontos de partida e de 
chegada;  
- Distinguir diferentes tipos de 
transporte utilizados na sua 
comunidade;  
- Reconhecer tipos de comunicação;  
- Identificar sons do seu ambiente 
imediato;  
- Manusear objetos em situações 
concretas e conhecer cuidados a ter na 
sua utilização e conservação.  
- Realizar experiências com alguns 
objetos e materiais de uso corrente;  
- Manusear objetos em situações 
concretas e reconhecer a sua utilidade. 

 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança 

individual e coletiva, propondo medidas de prevenção e proteção adequadas.  

 Identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados 
com a produção e a utilização de bens.  

 Localiza Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes representações 
cartográficas, reconhecendo as suas fronteiras.  

 Caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua 
variabilidade.  

 Estabelece a correspondência entre as mudanças de estado físico (evaporação, 
condensação, solidificação, fusão) e as condições que as originam, com o ciclo da 
água.  

 Categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis 
(animais, tipos de: revestimento, alimentação, locomoção e reprodução; plantas: 
tipo de raiz, tipo de caule, forma da folha, folha caduca/persistente, cor da flor, 
fruto e semente, etc.).  

 Relaciona as caraterísticas dos seres vivos (animais e plantas), com o seu habitat.  

 Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de 

desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza.  
 

Tecnologia 

 Distingue vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos 
(analógicos e digitais) do seu quotidiano.  

 Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de 

materiais.  
 

Sociedade, Natureza e Tecnologia  

 Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, 
assinalando diferentes elementos naturais e humanos.  

 Descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha 
de informação em várias fontes documentais.  

 Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos.  

 Representa lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço.  

 Reconhece a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a 
necessidade da sua preservação.  

 Sabe colocar questões sobre problemas ambientais existentes na localidade 

onde vive, nomeadamente relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, 

os solos, apresentando propostas de intervenção.  

 Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e sabe comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  

 Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância 
pessoal e social.  
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde e 

ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e 

adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 20% 
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Educação Artística 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
(A, B, G, H, I, J)  
Criativo  
(A, C, D,H, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Comunicador / 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Experimentação e criação 

- Desenvolver competências de 

exploração/experimentação sonoro- musicais, 

improvisação (tanto no sentido de variação sobre uma 

estrutura musical pré-existente, como de 

criação/composição em tempo real) e composição 

musical.  

- Desenvolver as capacidades de apreensão, 
descodificação e de interpretação dos códigos de leitura 
no contacto com diferentes universos dramáticos. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através de 
processos de observação, descrição, análise, síntese e 
juízo crítico, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, através do contacto com diferentes 
universos coreográficos. 
- Conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os 
conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica 
de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 
 

Interpretação e comunicação 

- Desenvolver competências relativas à 
performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, 
movimentar, bem como as relativas a formas de 
comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou 
criações. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através 
dos processos de observação, descrição, discriminação, 
análise, síntese e juízo crítico (opiniões com critérios 

 Música 

Jogos de exploração: voz, corpo, instrumentos: 

 Reproduz vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção 
mediante um modelo. 

 Identifica e reproduz sons. 

 Diz rimas e lengalengas. 

 Canta canções. 

 Experimenta sons vocais. 

 Reproduz pequenas melodias. 

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

 Utiliza diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, com 
percussão corporal, com objetos. 

 Utiliza instrumentos musicais. 
 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical: 

 Identifica sons e ambientes/texturas sonoras do meio próximo e da 
natureza. 

 Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 
melodias e danças. 

 Reproduz com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, 
frases, canções e melodias. 

 Participa em danças. 
 

Teatro/dança 

Jogos de exploração: corpo, voz, espaço, objetos: 

 Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades de movimento livre ou orientado, 
execução/reprodução gestual, mímica, criação de personagens… 

 Movimenta-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos pares. 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Trabalhos 

(apresentações. 

trabalhos...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

30% 
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Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  

Participativo/ 

colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Sistematizador/ 

organizador (A, 

B, C, I, J) 

 

 

fundamentados), captando a especificidade contida na 
linguagem e construção dramáticas. 
- Desenvolver capacidades de expressão, comunicação e 
criatividade e a apropriação de conhecimentos da 
linguagem elementar da dança e da sua compreensão no 
contexto. 
- Desenvolver, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, as capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes universos 
visuais, estimulando múltiplas leituras das diferentes 
circunstâncias culturais.  
- Desenvolver estratégias para a construção das relações 

entre o olhar, o ver e o fazer. 

 

Apropriação e reflexão 

- Desenvolver competências referentes a processos de 

discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-

musicais com o propósito de permitir escolhas 

fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos 

musicais.  

- Integrar de forma intencional e progressiva materiais, 

meios, técnicas e conhecimentos proporcionadores de 

ocasiões de resolução de problemas na exploração e 

desenvolvimento de atividades expressivas. 

- Aprender os saberes da comunicação visual e 

compreender os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 

vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e 

técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os 

saberes apreendidos em situações de observação e/ou da 

sua experimentação plástica, estimulando o 

desenvolvimento do seu estilo de representação. 

- Descrever, discriminar, analisar, sintetizar, argumentar e 

fazer juízos críticos, à apreciação estética e artística, para 

a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade 

contida na linguagem das imagens e/ou de outras 

narrativas visuais. 

 

 Utiliza atitudes de imobilidade/mobilidade, 
contração/descontração, tensão/ /relaxamento. 

 Explora a respiração torácica e abdominal. 

 Explora o movimento global do seu corpo da menor à maior 
amplitude. 

 Explora os movimentos segmentares do corpo e improvisar cenas, 
imitando pessoas em situação de jogo. 

 Explora a emissão sonora. 

 Explora o espaço circundante e formas de se deslocar. 

 Explora as qualidades físicas dos objetos, utilização, transformação. 

 Utiliza máscaras, fantoches. 
 

Jogos dramáticos: 

 Utiliza espontaneamente, atitudes, gestos e movimentos. 

 Reage espontaneamente, por gestos/movimentos a sons; palavras, 
ilustrações, atitudes e gestos. 

 Mima gestos, atitudes, comportamentos e posturas. 
 

Atividades rítmicas expressivas (dança): 

 Combina movimentos locomotores e não locomotores pessoais ou 
orientados para corresponder à marcação dos compassos, à 
marcação rítmica. 

 

Artes Visuais 

Descoberta e organização progressiva de volumes: 

 Cria composições plásticas/visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas. 

 Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes 
materiais. 

 Distingue as semelhanças e diferenças de objetos quanto à forma e 
tamanho. 

 Cria objetos lúdicos. 

 Faz e desmancha construções. 

 Constrói máscaras e adereços. 

 Modela usando apenas as mãos. 
 

Descoberta e organização progressiva de superfícies: 

 Cria desenhos e pinturas de expressão livre explorando várias 
possibilidades técnicas. 

 Explora possibilidades técnicas de: mão, paus, lápis de cor, de 
grafite, de cera, marcadores, tintas, pincéis, … em diferentes 
suportes. 

 Ilustra de forma pessoal. 
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 Cria frisos de cores. 

 Contorna objetos, formas, pessoas. 

 Desenha sobre um suporte previamente preparado. 
 

Exploração de técnicas diversas de expressão: 

 Realiza composições com recortes, colagem, dobragem explorando 
diversos materiais. 

 Utiliza a técnica de impressão com diferentes elementos. 

 Elabora tecelagens com diferentes materiais. 
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na realização 

de tarefas mostrando autonomia, iniciativa e 

espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em contexto 
escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros 

registos; apresenta e utiliza adequadamente o material 

escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma 

organizada e adequada; demonstra pensamento crítico e 

criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera 
com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitud

es; desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Educação Física  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico 
e Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(Transversal a 
todas as áreas)  
 
Indagador/ 
Investigador e 
Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Respeitador da 
diferença  
(A, B, E, F, H) 

  

Executar as ações básicas no âmbito: 
  
- da perícia e manipulação;  
 
- dos deslocamentos e equilíbrios / 
ginástica;  
 
- dos jogos;  
 
- e das atividades rítmicas e expressivas. 

 

Individualmente, a pares e estafetas, realiza PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES: 

- através de 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. 

 

Individualmente, a pares e percursos, realiza DESLOCAMENTOS e 

EQUILÍBRIOS: 

* ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua ação, no sentido de aproveitar as 

qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

 

Participa nos 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-táticas fundamentais, 

com oportunidade e correção de movimentos em jogos coletivos com 

bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Execução e 

Participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Apoio ao Estudo 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 

  

Pesquisa, tratamento e seleção de 

informação: 

- Pesquisar, tratar e selecionar 

informação. 

 

Capacidade de comunicar: 

- Comunicar de forma clara. 

 

 

Aplicação de conhecimentos: 

-Realizar as tarefas sem ajuda contínua;  

-Cumprir as tarefas propostas; 

-Adotar métodos de estudo e trabalho. 

 

•Organiza os seus materiais e o espaço de trabalho; 

•Consulta com relativa correção manuais escolares e outras fontes de 

informação; 

•Aumenta a autoestima e autoconfiança; 

•Sê criativo, participativo, autónomo e responsável; 

•Conhece e aplica regras de trabalho e de responsabilidade no sentido de 

alcançar melhores prestações; 

•Desenvolve competências sociais: respeito mútuo, cooperação e 

comunicação; 

•Desenvolve o gosto pelo trabalho e pelo estudo; 

•Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas; 

•Identifica e analisa estratégias de estudo de acordo com as caraterísticas 

individuais; 

•Denota equilíbrio aquando das suas intervenções; 

•Identifica e exprime com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 

•Recolhe, seleciona e organiza informação; 

•Aplica estratégias de resolução; 

• Ouve explicações com atenção; 

•Desenvolve a iniciativa, a persistência, a responsabilidade e a criatividade; 

•Desenvolve trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais; 

•Utiliza recursos digitais;  

•Integra as suas vivências no contexto de aprendizagem; 

•Aplica conhecimentos adquiridos em novas situações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Experimenta e Aprende 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
 

  

- Pesquisar e selecionar de informação. 

 

- Trabalhar cooperativamente. 

 

- Revelar capacidade crítica e reflexiva. 

 

- Revelar capacidade de comunicar. 

 

- Aplicar conhecimentos. 

 

- Revelar atitudes de cidadania. 

 

Som e cor 

 Ouvi e reproduzi sequências sonoras com o corpo e materiais; 

 Identifica as cores; 

 Reconhece as cores da luz. 
 

Experiências com ar 

 Reconhece o ar em movimento. 
 

Experiências com alguns materiais e objetos de uso correntes 

 Constrói origamis. 
 

Experiências com água 

 Verifica experimentalmente o efeito da água nas substâncias. 
 

Experiências com plantas 

 Explora a noção de que as plantas só sobrevivem tendo as condições de que 

necessitam (água, ar, luz). 
 

Superfícies 

 Experimenta pavimentações regulares. 

 

Construir poliedros 

 Identifica as figuras geométricas necessárias para a construção de poliedros. 

 

Completar textos 

 Lengalenga “Se tu visses o que eu vi” de António Mota. 

 

Áreas 

 Compara áreas. 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

Registo de experiência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Cidadania e Desenvolvimento 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s, 

C
a

p
a

ci
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
es

 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 

  
Pesquisa e seleção de informação 
- Pesquisar e selecionar a informação 

pertinente com autonomia progressiva, 

manifestando curiosidade e criatividade e até 

capacidade de reformular procedimentos. 
 

Trabalho Cooperativo 

- Colaborar com outros e apoiá-los em tarefas. 

- Valorizar a entreajuda, e manifestar-se capaz 
de ações solidárias. 

- Considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento dos saberes. 

- Valorizar o respeito pelas diferenças e pelas 
opiniões dos outros e sua individualidade. 
 

Capacidade crítica e reflexiva 

 

Capacidade de comunicar 

 

Aplicação de conhecimentos 

 

Cidadania 

- Manifestar sentido de responsabilidade na 
execução das tarefas e perante os outros. 
- Assumir responsabilidades adequadas 
perante o que lhe for solicitado. 
- Dar conta do cumprimento das tarefas que 
assumir. 

Saúde  

 Desenvolver hábitos de vida saudável. 

 Zelar pela higiene dos espaços de uso coletivo. 

 Promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis. 

 Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis. 

 Reconhecer a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. 

 Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde. 

 Identificar alimentos saudáveis e sustentáveis. 

 Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimento das principais 
doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e oncológica). 

 Reconhecer a importância do exercício físico para a saúde. 

 
Educação Ambiental 

 Conhecer a utilidade da água para o ser Humano. 

 Identificar os diferentes tipos de água. 

 Conhecer as principais fontes de poluição. 

 Identificar as consequências da poluição da Água. 

 Enumerar as medidas de prevenção da poluição da água. 

 Identificar as medidas de gestão do consumo de água. 

 Identificar os diferentes tipos de resíduos 

 Conhecer os efeitos destes no meio ambiente. 

 Compreender as medidas de autoproteção e/ou de mitigação da produção 
de resíduos. 

 Conhecer os comportamentos a adotar na utilização dos recursos para evitar 
a produção de resíduos. 

 Distinguir os principais efeitos da acumulação de resíduos no meio ambiente. 

 Compreender a necessidade da reciclagem para a diminuição da produção 
de resíduos. 

 
 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

(trabalho de pesquisa, 

projetos…) 

 

 

 

Registo de observação 

(apresentações e debates, 

trabalho cooperativo, 

responsabilidade e 

empenho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 
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 - Organizar e realizar trabalhos com autonomia 

adequada à idade às tarefas. 
Educação Rodoviária  

 Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a 
sinistralidade rodoviária. 

 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e 
ao atravessamento enquanto peão e passageiro. 

 Identificar comportamentos adequados e inadequados enquanto ciclista. 

 Atitudes e comportamentos sociais e cívicos adequados. 

 Identificar o significado das formas e cores dos sinais de trânsito. 

 Conhecer os sinais de trânsito destinados aos peões. 
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Critérios 3º Ano de Escolaridade 

Português 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
 

Oralidade 

- Expor oralmente de forma clara e audível 
as suas ideias e vivências;  
- Contar, recontar, informar e explicar;  
- Saber ouvir;  
- Reter a ideia principal de um discurso;  
- Descrever situações vividas ou 
imaginadas. 
 
 
 
 
 
 

Leitura, Escrita e Educação 

literária  

- Ler com autonomia, clareza e entoação;  
- Ler um texto com uma velocidade de 
leitura de, no mínimo, 110 palavras por 
minuto;  
- Compreender a mensagem global dos 
textos escutados e lidos;  
- Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê‐lo;  
- Produzir textos com intuições 
comunicativas diversas;  

Compreensão 

 Interpreta o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.  

 Identifica, organiza e regista informação relevante em função dos 
objetivos de escuta.  

 Faz inferências, esclarece dúvidas, identifica diferentes intencionalidades 
comunicativas. 

 

Expressão 

 Fala com clareza e articula de modo adequado as palavras.  

 Gere adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com 
respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia;  

 Usa a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar 
narrações.  

 Planeia, produz e avalia os seus próprios textos orais.  

 Deteta semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto escrito.  
 

Leitura 
 

 Lê textos com características narrativas e descritivas, associados a 
diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).  

 Distingue nos textos características da notícia, da carta, do convite e da 
banda desenhada (estruturação, finalidade).  

 Lê textos com entoação e ritmo adequados.  

 Realiza leitura silenciosa e autónoma.  

 Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.  

 Identifica o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  

 Exprime uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo 

e/ou da forma).  
 

Educação literária 
 

 

Registo de Desempenho  

(leitura, escrita) 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 

 

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

 

- Produzir textos com estrutura lógica e 
uso de sinais de pontuação;  
- Escrever legivelmente;  
- Gerir o espaço da folha onde regista a 
escrita;  
- Usar frases simples para relatar 
sequências;  
- Usar o dicionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática 

- Aplicar as noções gramaticais básicas;  
- Elaborar perguntas e respostas claras e 

corretas, usando adequadamente os 

sinais de pontuação.  

 Ouve ler obras literárias e textos da tradição popular.  

 Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por iniciativa 
própria ou de outrem.  

 Antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  

 Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos.  

 Lê poemas em público, com segurança.  

 Faz a leitura dramatizada de obras literárias.  

 Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas ou lidas.  

 Apresenta obras literárias em público, através da leitura de poemas e da 

representação de textos dramáticos.  

 Desenvolve um projeto de leitura que implique seleção de obras, a partir 

de preferências do aluno previamente discutidas em aula.  
 

Escrita 

 Indica as diferentes possibilidades de representar graficamente os 
fonemas para as relações fonema–grafema e grafema–fonema mais 
frequentes  

 Regista e organiza ideias na planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 Redige textos com utilização correta das formas de representação escrita 

(grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares 

da escrita).  

 Avalia os próprios textos com consequente aperfeiçoamento.  

 Escreve textos géneros variados, adequados a finalidades como narrar e 
informar, em diferentes suportes.  

 Exprime opiniões e fundamenta-as.  

 Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, 

gestual, corporal, musical, plástica).  
 

Gramática 

 Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico.  

 Identifica a classe das palavras: determinante (possessivo e 
demonstrativo), quantificador numeral e advérbio.  

 Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito 
e no futuro do modo indicativo.  

 Utiliza apropriadamente os tempos verbais para exprimir anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade.  

 Manipula diferentes processos para expressar noções de grau numa 
frase, tendo em conta os seus valores.  
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 Reconhece a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e 
grupo verbal) e das funções sintáticas centrais (sujeito e predicado).  

 Distingue tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados.  

 Recorre de modo intencional e adequado a conectores diversificados, em 

textos orais e escritos.  

 Usa frases complexas para exprimir sequências ([tão] que, para que).  

 Depreende o significado de palavras a partir da sua análise e a partir das 
múltiplas relações que podem estabelecer entre si.  

 Deduz significados de palavras e/ou expressões que não correspondam 
ao sentido literal.  

 Conhece a família de palavras como modo de organização do léxico.  

 Mobiliza adequadamente as regras de ortografia.  
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Matemática  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A,B,G,I,J)  
 
 
Criativo  
(A,C,D,J)  
 
 
Crítico/ 
Analítico  
(A,B,C,D,G)  
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Números e Operações 

- Saber e escrever números até à dezena 
de milhar (por extenso, classes e ordens);  
- Ler e escrever os números ordinais até 
30.º;  
- Realizar adições, subtrações, 
multiplicações e divisões;  
- Saber usar tabelas de duas entradas 
com as quatro operações;  
- Saber multiplicar por 10,100,1000;  
- Identificar a décima e a centésima;  
- Utilizar a numeração romana até D;  
- Construir e memorizar as tábuas de 
multiplicação até 10;  
- Resolver situações problemáticas;  
- Revelar raciocínio matemático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lê e representa números no sistema de numeração decimal até à centena de 
milhar, identifica o valor posicional de um algarismo e relaciona os valores 
das diferentes ordens e classes.  

• Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de 
operações e avalia a sua razoabilidade.  
• Reconhece relações numéricas e propriedades das operações e utiliza-as em 
situações de cálculo.  
• Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão.  
• Calcula com números racionais não negativos na representação decimal, 
recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos.  
• Representa números racionais não negativos na forma de fração e decimal, 

estabelece relações entre as diferentes representações e utilizá-los em 

diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos.  

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números 

racionais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 

avalia a plausibilidade dos resultados.  

• Reconhece regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formula 
e testa conjeturas.  
• Exprimi, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 
da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 
Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G)  

 

 

 

Geometria e Medidas 

- Identificar os principais sólidos 

geométricos;  
- Desenhar livremente com o compasso;  
- Representar, identificar e reconhecer 
propriedades das figuras geométricas;  
- Distinguir círculo de circunferência;  
- Estabelecer relações de grandeza entre 
as várias medidas;  
- Calcular o perímetro do quadrado e do 
retângulo;  
- Identificar a unidade principal das 
medidas;  
- Conhecer e saber aplicar unidades de 
medida.  
 
 
 
 
 
 

Organização e Tratamento de Dados 

- Analisar dados representados de 
diversas formas;  
- Representar conjuntos de dados de 
diversas formas;  
- Resolver situações problemáticas 
simples;  
- Aplicar técnicas elementares de 

pesquisa, organização e tratamento de 

dados.  

• Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas.  
• Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz 
classificações, justificando os critérios utilizados.  
• Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e 
relacionando as unidades de medida do SI e faz estimativas de medidas, em 
contextos diversos.  
• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo 
grandezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, em 
contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a plausibilidade dos 
resultados.  
• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

 
• Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de 
diversas formas.  
• Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e 
acontecimentos possíveis (prováveis e pouco prováveis).  
• Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados.  
• Planeia e conduz investigações usando o ciclo da investigação estatística 

(formula questões, escolhe métodos de recolha de dados, seleciona formas de 

organização e representação de dados, analisa e conclui).  

• Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Estudo do Meio 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
 

  
- Reconhecer e valorizar as 
características do seu grupo de 
pertença;  
- Conhecer noções básicas de 
algumas regras de saúde e 
segurança em relação a si próprio e 
ao meio envolvente;  
- Conhecer as funções vitais do seu 
corpo;  
- Conhecer os membros da família e 
estabelecer relações de parentesco;  
- Conhecer os factos e datas mais 
importantes do passado familiar e 
da história local;  
- Respeitar e valorizar outros povos 
e outras culturas;  
- Adotar um comportamento de 
defesa e conservação do património 
cultural;  
- Conhecer e estabelecer relações 
entre plantas e animais do meio 
ambiente;  
- Conhecer aspetos físicos do meio 
local;  
- Revelar conhecimentos essenciais 
sobre os astros;  

Sociedade 

 Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências 
temporais a.C. e d.C..  

 Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história local 
(origem da povoação, batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades 
históricas, feriado municipal).  

 Reconhecer vestígios do passado local:  
- construções;  
- instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados;  
- costumes e tradições.  

 Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições 
religiosas, associações, etc.), recorrendo a fontes orais e documentais.  

 Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na sua 
comunidade.  

 Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.  
 Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos povos 

europeus, valorizando a sua diversidade.  

 Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre 
os Direitos da Criança, sabendo como atuar em algumas situações, 
nomeadamente que pode recorrer ao apoio de um adulto.  

 

Natureza 
 Conhece procedimentos adequados em situação de queimaduras, hemorragias, 

distensões, fraturas, mordeduras de animais e hematomas.  
 Relaciona hábitos quotidianos com estilos de vida saudável, reconhecendo que 

o consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a saúde.  
 Compreende que os seres vivos dependem uns dos outros, nomeadamente 

através de relações alimentares, e do meio físico, reconhecendo a importância 
da preservação da Natureza.  

 

Registo de Desempenho  

(trabalhos, pesquisas, 

fichas de trabalho, 

questionário…) 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
  
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  
 
Autoavaliador  
(transversal às 
áreas)  

 

 

- Analisar e criticar algumas 
manifestações de intervenção 
humana no meio;  
- Adotar um comportamento de 
defesa, conservação e recuperação 
do equilíbrio ecológico;  
- Identificar itinerários e pontos de 
referência;  
- Reconhecer as funções de 
diferentes espaços (habitação, 
comércio, lazer);  
- Reconhecer a necessidade da 
deslocação de pessoas e animais;  
- Conhecer aspetos essenciais de 
diferentes locais de comércio;  
- Conhecer os meios de 
comunicação e sua evolução 
(transportes e comunicação).  
- Identificar as principais 
propriedades da luz e dos ímanes;  
- Identificar as principais 
propriedades da mecânica;  
- Conhecer características de 
máquinas simples e saber utilizá-las;  
- Conhecer e aplicar alguns cuidados 
na utilização e conservação de 
objetos em situações concretas;  
- Conhecer as atividades 
económicas do meio local.  
 

 Reconhece que os seres vivos se reproduzem e que os seus descendentes 
apresentam características semelhantes aos progenitores, mas também diferem 
em algumas delas.  

 Relaciona fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com condições 

indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos animais, a partir da 

realização de atividades experimentais.  

 Localiza, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da 
superfície da Terra (continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, 
desertos).  

 Distingue formas de relevo (diferentes elevações, vales e planícies) e recursos 
hídricos (cursos de água, oceano, lagos, lagoas, etc.), do meio local, localizando-
os em plantas ou mapas de grande escala.  

 Identifica os diferentes agentes erosivos (vento, águas correntes, ondas, 
precipitação, etc.), reconhecendo que dão origem a diferentes paisagens à 
superfície da Terra.  

 Relaciona os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do 
dia e da noite e a existência de estações do ano.  

 Compreende, recorrendo a um modelo, que as fases da Lua resultam do seu 
movimento em torno da Terra e dependem das posições relativas da Terra e da 
Lua em relação ao Sol.  

 Utiliza instrumentos de medida para orientação e localização no espaço de 
elementos naturais e humanos do meio local e da região onde vive, tendo como 
referência os pontos cardeais.  

 Distingue as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases.  

 Identifica a existência de transformações reversíveis (condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, fusão).  

 

Tecnologia  
 Compara o comportamento da luz no que respeita à linearidade da sua 

propagação em diferentes materiais (transparentes, translúcidos e opacos).  
 Estabelece uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força 

sobre um objeto e do movimento exercido sobre o mesmo em diferentes 
superfícies.  

 Manuseia operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, 
roldana, etc.) de acordo com as suas funções, princípios e relações.  

 Reconhece o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre 
magnetes.  

 Utiliza informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia.  

 

Sociedade, Natureza e Tecnologia 
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 Distingue diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, 
saúde, alimentação, etc.).  

 Reconhece o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) provocam desequilíbrios nos ecossistemas e 
influenciam a vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e migração) e da 
sociedade.  

 Identifica um problema ambiental ou social existente na sua comunidade 
(resíduos sólidos urbanos, poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), 
propondo soluções de resolução.  

 Identifica diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, sociais, culturais e tecnológicos.  

 Reconhece as potencialidades da internet, utilizando as tecnologias de 
informação e da comunicação com segurança e respeito, mantendo as 
informações pessoais em sigilo.  

 Reconhece o papel dos media na informação sobre o mundo atual.  
 Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova resultados e 

sabe comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde e 

ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e 

adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 20% 
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Educação Artística  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
(A, B, G, H, I, J)  
Criativo  
(A, C, D,H, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Comunicador / 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e 
do outro  

Experimentação e criação 

- Desenvolver competências de 

exploração/experimentação sonoro- musicais, 

improvisação (tanto no sentido de variação sobre uma 

estrutura musical pré-existente, como de 

criação/composição em tempo real) e composição 

musical.  

- Desenvolver as capacidades de apreensão, 
descodificação e de interpretação dos códigos de leitura 
no contacto com diferentes universos dramáticos. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através de 
processos de observação, descrição, análise, síntese e 
juízo crítico, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, através do contacto com diferentes 
universos coreográficos. 
- Conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os 
conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica 
de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 
 
Interpretação e comunicação 

- Desenvolver competências relativas à 
performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, 
movimentar, bem como as relativas a formas de 
comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou 
criações. 
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através 
dos processos de observação, descrição, discriminação, 
análise, síntese e juízo crítico (opiniões com critérios 

 Música 

Jogos de exploração: voz, corpo, instrumentos: 

 Reproduz vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção 
mediante um modelo. 

 Identifica e reproduz sons. 

 Diz rimas e lengalengas. 

 Canta canções. 

 Experimenta sons vocais. 

 Reproduz pequenas melodias. 

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

 Utiliza diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, com 
percussão corporal, com objetos. 

 Utiliza instrumentos musicais. 
 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical: 

 Identifica sons e ambientes/texturas sonoras do meio próximo e da 
natureza. 

 Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 
melodias e danças. 

 Reproduz com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, 
frases, canções e melodias. 

 Participa em danças. 
 

Teatro/dança 

Jogos de exploração: corpo, voz, espaço, objetos: 

 Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades de movimento livre ou orientado, 
execução/reprodução gestual, mímica, criação de personagens… 

 Movimenta-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos pares. 

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Trabalhos 

(apresentações. 

trabalhos...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

30% 
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(B, E, F, G)  

Participativo/ 

colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Sistematizador/ 

organizador (A, 

B, C, I, J) 

 

fundamentados), captando a especificidade contida na 
linguagem e construção dramáticas. 
- Desenvolver capacidades de expressão, comunicação e 
criatividade e a apropriação de conhecimentos da 
linguagem elementar da dança e da sua compreensão no 
contexto. 
- Desenvolver, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, as capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes universos 
visuais, estimulando múltiplas leituras das diferentes 
circunstâncias culturais.  
- Desenvolver estratégias para a construção das relações 

entre o olhar, o ver e o fazer. 

 

Apropriação e reflexão 

- Desenvolver competências referentes a processos de 

discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-

musicais com o propósito de permitir escolhas 

fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos 

musicais.  

- Integrar de forma intencional e progressiva materiais, 

meios, técnicas e conhecimentos proporcionadores de 

ocasiões de resolução de problemas na exploração e 

desenvolvimento de atividades expressivas. 

- Aprender os saberes da comunicação visual e 

compreender os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 

vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e 

técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os 

saberes apreendidos em situações de observação e/ou da 

sua experimentação plástica, estimulando o 

desenvolvimento do seu estilo de representação. 

- Descrever, discriminar, analisar, sintetizar, argumentar e 

fazer juízos críticos, à apreciação estética e artística, para 

a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade 

contida na linguagem das imagens e/ou de outras 

narrativas visuais. 

 

 

 Utiliza atitudes de imobilidade/mobilidade, 
contração/descontração, tensão/ /relaxamento. 

 Explora a respiração torácica e abdominal. 

 Explora o movimento global do seu corpo da menor à maior 
amplitude. 

 Explora os movimentos segmentares do corpo e improvisar cenas, 
imitando pessoas em situação de jogo. 

 Explora a emissão sonora. 

 Explora o espaço circundante e formas de se deslocar. 

 Explora as qualidades físicas dos objetos, utilização, transformação. 

 Utiliza máscaras, fantoches. 
 

Jogos dramáticos: 

 Utiliza espontaneamente, atitudes, gestos e movimentos. 

 Reage espontaneamente, por gestos/movimentos a sons; palavras, 
ilustrações, atitudes e gestos. 

 Mima gestos, atitudes, comportamentos e posturas. 
 

Atividades rítmicas expressivas (dança): 

 Combina movimentos locomotores e não locomotores pessoais ou 
orientados para corresponder à marcação dos compassos, à 
marcação rítmica. 

 

Artes Visuais 

Descoberta e organização progressiva de volumes: 

 Cria composições plásticas/visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas. 

 Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes 
materiais. 

 Distingue as semelhanças e diferenças de objetos quanto à forma e 
tamanho. 

 Cria objetos lúdicos. 

 Faz e desmancha construções. 

 Constrói máscaras e adereços. 

 Modela usando apenas as mãos. 
 

Descoberta e organização progressiva de superfícies: 

 Cria desenhos e pinturas de expressão livre explorando várias 
possibilidades técnicas. 

 Explora possibilidades técnicas de: mão, paus, lápis de cor, de 
grafite, de cera, marcadores, tintas, pincéis, … em diferentes 
suportes. 

 Ilustra de forma pessoal. 
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 Cria frisos de cores. 

 Contorna objetos, formas, pessoas. 

 Desenha sobre um suporte previamente preparado. 
 

Exploração de técnicas diversas de expressão: 

 Realiza composições com recortes, colagem, dobragem explorando 
diversos materiais. 

 Utiliza a técnica de impressão com diferentes elementos. 

 Elabora tecelagens com diferentes materiais. 
 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na realização 

de tarefas mostrando autonomia, iniciativa e 

espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em contexto 
escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros 

registos; apresenta e utiliza adequadamente o material 

escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma 

organizada e adequada; demonstra pensamento crítico e 

criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera 
com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitud

es; desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Educação Física  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico 
e Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(Transversal a 
todas as áreas)  
 
Indagador/ 
Investigador e 
Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Respeitador da 
diferença  
(A, B, E, F, H) 

  

Executar as ações básicas no âmbito: 
  
- dos jogos 
 
- percursos na Natureza 
 
- ginástica 
 
- e das atividades rítmicas e expressivas. 

 

Individualmente, a pares e estafetas, realiza PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES: 

- através de 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. 

 

Individualmente, a pares e percursos, realiza 

DESLOCAMENTOS e EQUILÍBRIOS: 

* ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em 

aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou 

combinação de movimentos, coordenando a sua ação, no 

sentido de aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela 

situação. 

 

Participa nos 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-

táticas fundamentais, com oportunidade e correção de 

movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de 

perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Execução e 

Participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na realização 

de tarefas mostrando autonomia, iniciativa e 

espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em contexto 
escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros 

registos; apresenta e utiliza adequadamente o material 

escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma 

organizada e adequada; demonstra pensamento crítico e 

criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera 
com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitud

es; desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Apoio ao Estudo 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 

  

Pesquisa, tratamento e seleção de 

informação: 

- Pesquisar, tratar e selecionar 

informação. 

 

Capacidade de comunicar: 

- Comunicar de forma clara. 

 

 

Aplicação de conhecimentos: 

-Realizar as tarefas sem ajuda contínua;  

-Cumprir as tarefas propostas; 

-Adotar métodos de estudo e trabalho. 

 

 É responsável, autónomo e criativo.  

 Empenha-se no seu aperfeiçoamento. 

 Desenvolve as capacidades de memorização e raciocínio. 

 Melhora a capacidade de resolução de problemas. 

 Melhora a capacidade de comunicação matemática. 

 Desenvolve o cálculo mental. 

 Lê e ouvir ler textos literários. 

 Melhora as competências de leitura. 

 Desenvolve a expressão escrita e oral.  

 Aprofunda conhecimentos gramaticais. 

 Identifica e é capaz de exprimir com clareza a suas dúvidas e dificuldades.  

 Organiza o seu trabalho. 

 Observa e pesquisa.  

 Propõe estratégias para a resolução dos problemas.  

 Identifica algumas situações e problemas vividos e observados.  

 Seleciona e organiza informação.  

 Faz resumos.  

 Sublinha.  

 Esquematiza. 

 Ajuda nos documentos e/ou junto dos outros. 

 Define regras de comunicação /organiza o trabalho. 

 Constrói cartazes. 

 Apresenta um trabalho. 

 Associa apresentação a suporte visual. 

 Ouve os outros.  

 Levanta questões.  

 Regista dúvidas. 

 Participa em debates, trabalhos... de grupo. 

 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

 

80% 



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

 

 

 

 Argumenta de forma pertinente. 

 Desenvolve a atenção/concentração. 

 Desenvolve a autoestima e a autoconfiança. 

 Utiliza recursos digitais. 

 Comunica e interage. 

 Desenvolve trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais. 

 
 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Experimenta e Aprende 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 

  

- Pesquisar e selecionar de informação. 

 

- Trabalhar cooperativamente. 

 

- Revelar capacidade crítica e reflexiva. 

 

- Revelar capacidade de comunicar. 

 

- Aplicar conhecimentos. 

 

- Revelar atitudes de cidadania. 

 

  

Natureza e Tecnologia 

 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

 

Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida saudável, reconhecendo que 

o consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a saúde. 

 

Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com 

condições indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos 

animais, a partir da realização de atividades experimentais. 

 

Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre 

magnetes. 

 

Comparar o comportamento da luz no que respeita à linearidade da sua 

propagação em diferentes materiais (transparentes, translúcidos e opacos). 

Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma 

força sobre um objeto e do movimento exercido sobre o mesmo em 

diferentes superfícies. 

Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, 

roldana, etc.) de acordo com as suas funções, princípios e relações. 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

Registo de experiência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 

Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 

Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 

20% 



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

Cidadania e Desenvolvimento 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s, 

C
a

p
a

ci
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
es

 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 

  
Pesquisa e seleção de informação 
- Pesquisar e selecionar a informação 

pertinente com autonomia progressiva, 

manifestando curiosidade e criatividade e até 

capacidade de reformular procedimentos. 
 

Trabalho Cooperativo 

- Colaborar com outros e apoiá-los em tarefas. 

- Valorizar a entreajuda, e manifestar-se capaz 
de ações solidárias. 

- Considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento dos saberes. 

- Valorizar o respeito pelas diferenças e pelas 
opiniões dos outros e sua individualidade. 
 

Capacidade crítica e reflexiva 

 

Capacidade de comunicar 

 

Aplicação de conhecimentos 

 

Cidadania 

- Manifestar sentido de responsabilidade na 
execução das tarefas e perante os outros. 
- Assumir responsabilidades adequadas 
perante o que lhe for solicitado. 
- Dar conta do cumprimento das tarefas que 
assumir. 

Direitos Humanos  

● Ser capaz de reconhecer que o ser humano é dotado de direitos e 
deveres, essenciais à convivência social. 

● Conhecer alguns documentos internacionais onde estão plasmados 
alguns direitos fundamentais (Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Declaração Universal dos direitos da Criança). 

● Promover uma cultura de direitos humanos e de liberdades 
fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas. 

● Contribuir para a aquisição de conhecimentos, capacidades, valores e 
atitudes que permitam compreender, exercer e defender os Direitos 
Humanos. 

● Reconhecer e assumir o respeito pelos Direitos Humanos como 
responsabilidade de todas as pessoas, em prol de um mundo de paz, 
justiça, liberdade e democracia. 

● Ser Respeitador da diferença do outro. 
 
Desenvolvimento Sustentável 
● Adquirir uma noção de paz. 
● Compreender que a construção da paz exige o esforço continuado de 

todas as pessoas, instituições e comunidades. 
● Compreender os vários tipos de situações de insegurança violência, 

guerra e ausência de paz. 
● Compreender a interdependência entre paz, direitos humanos, 

democracia e desenvolvimento. 
● Compreender o desenvolvimento na sua contextualização histórica, bem 

como os principais conceitos e indicadores associados. 
● Valorizar a diversidade de culturas, sociedades e mundivisões, 

atribuindo-lhes uma relevância equitativa. 
● Refletir criticamente sobre formas de ação que visem a transformação 

social e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todas 
as pessoas. 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

(trabalho de pesquisa, 

projetos…) 

 

 

 

Registo de observação 

(apresentações e debates, 

trabalho cooperativo, 

responsabilidade e 

empenho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 
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Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

Conhecimentos e Capacidades 

 - Organizar e realizar trabalhos com autonomia 

adequada à idade às tarefas. 
● Compreender as inter-relações entre as pessoas, os lugares, as 

economias e os ambientes, do local ao global e vice-versa. 
● Relacionar a globalização com os processos de crescente 

interdependência e complexidade das sociedades. 
● Compreender a interdependência entre processos de enriquecimento e 

de empobrecimento. 
● Compreender a interdependência entre desigualdades, pobreza e 

exclusão social. 
● Reconhecer o respeito pelos direitos humanos como imperativo para a 

implementação de políticas coerentes de combate às desigualdades, à 
pobreza e à exclusão social. 

● Compreender o bem comum e a coesão social e territorial enquanto 
conceitos centrais da justiça social. 

● Compreender a justiça social como um processo que exige o esforço 
continuado de todas as pessoas, instituições e comunidades. 

● Compreender a humanidade como parte do planeta e do universo. 
● Compreender a construção de compromissos éticos e cívicos como 

condição para a criação de uma sociedade mundial justa e sustentável. 
● Reconhecer o papel de vários tipos de atores na assunção de diferentes 

formas de participação e de corresponsabilidade na construção da 
cidadania global. 

Educação Rodoviária  
● Conhecer os sinais de trânsito destinados aos peões. 
● Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 

e ao atravessamento enquanto peão e passageiro. 
● Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir 

a sinistralidade rodoviária. 
● Identificar comportamentos adequados e inadequados enquanto 

ciclista. 
● Analisar criticamente o ambiente rodoviário; identificar e adotar 

atitudes e comportamentos sociais e cívicos adequados. 
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0-49% 50-69% 70-89% 90-100% 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

O aluno não desenvolveu aptidões 

suficientes na aprendizagem de 

acordo com os objetivos 

estabelecidos na programação 

definida no ano de escolaridade 

relativamente a: conhecimentos e 

capacidades. 

O aluno desenvolveu aptidões que lhe 

permitem progressos na aprendizagem 

de acordo com os objetivos estabelecidos 

na programação definida no ano de 

escolaridade relativamente a: 

conhecimentos e capacidades. 

O aluno revelou autonomia e segurança na 

escolha, aplicação e utilização da 

informação e das técnicas de acordo com os 

objetivos estabelecidos na programação 

definida no ano de escolaridade 

relativamente a: conhecimentos e 

capacidades. 

O aluno revelou grande 

capacidade e eficácia na 

utilização e aplicação das 

aquisições feitas de acordo com 

os objetivos estabelecidos na 

programação definida no ano de 

escolaridade relativamente a: 

conhecimentos e capacidades. 

Atitudes 

O aluno não revelou atitudes 
suficientemente adequados de 
acordo com as regras e no que 
respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da 
sala de aula; 
Cumprimento de prazos e tarefas; 
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas; 
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua 

opinião. 

O aluno revelou consciência cívica de 
acordo com as regras e no que respeita 
a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da 
sala de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas;  
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas;  
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo; 
Respeito pelos outros e pela sua opinião. 

O aluno revelou grande maturidade e 
consciência cívica de acordo com as regras 
e no que respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da sala 
de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas;  
Autonomia e responsabilidade na realização 
das tarefas;  
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua opinião. 

O aluno revelou grande 
maturidade e consciência cívica, 
autonomia e organização de 
acordo com as regras e no que 
respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e 
fora da sala de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas  
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas;  
Colaboração em tarefas e 
trabalho de grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua 

opinião. 

 

 

 

Departamento do 1º Ciclo, 
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Ano letivo 2020-2021 

A Coordenadora de Departamento, 

Isabel Puga 

 

 

 

 

 

 


