
Critérios de avaliação do 1.º ciclo 

Português – 1.º ano  

 

COMPETÊNCIA/ DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

  

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

  

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e escrita  

 

 

 

 

Iniciação à cultura literária 

 

 

 

 

 

 

Gramática 

 

Expressão:  

- Saber escutar e interagir com correção no contexto. 

- Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados. 

- Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível. 

-Pronunciar corretamente, o fonema. 

Compreensão:  

-Compreender o tema e resumir as ideias centrais de textos.  

  

- Ler palavras e pequenos textos. 

 -Escrever frases simples e textos curtos. 

 -Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções.  

 

 

-Manifestar ideias, emoções e apreciações.  

 -Reconhecer rimas e outras repetições de sons. 

-Compreender textos. 

-Distinguir ficção de não ficção.  

- (Re)contar histórias. 

 -Dizer/declamar, trava-línguas, lengalengas e poemas. 

 

- Conhecer e aplicar regras gerais da flexão nominal e adjetival. 

- Verificar relações semânticas entre palavras. 

- Usar com intencionalidade conetores. 

 - Conhecer regras elementares de ortografia e de pontuação. 

- Escuta para aprender e construir conhecimentos. 

- Constrói frases com graus de complexidade crescente. 

- Produz discursos com diferentes finalidades adequando-os 

ao contexto. 

- Participa em atividades de expressão oral orientada, 

respeitando regras e papéis específicos 

 

 

-Lê e escreve frases e pequenos textos.  

-Organiza os conhecimentos do texto. 

-Utiliza adequadamente os sinais de pontuação. 

-Reconhece rimas e outras repetições de sons. 

- Compreende o essencial dos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mobiliza o conhecimento adquirido. 

- Constrói frases por expansão, modificação e substituição de 

elementos e estruturas. 

Fichas/Registos 

estruturados 

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) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Leitor 

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

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo (C,D,E,G,I,J)  

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

2
0

%
) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o auto-aperfeiçoamento. 

 

 

 



Matemática – 1.º ano 

 

COMPETÊNCIA/ DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Números e operações 

 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

Organização e tratamento 

de dados 

 

 

- Números naturais até 100 

- Adição e subtração 

- Resolução de problemas 

- Raciocínio matemático 

- Comunicação matemática 

 

 

- Localização e orientação no espaço 

- Figuras geométricas 

Medida: 

- Comprimento; dinheiro; tempo 

 

 

 

Resolução de problemas 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 

- Lê e representa números até 100. 

-Reconhece e memoriza factos básicos das operações. 

 - Reconhece e utiliza diferentes representações para o 

mesmo número e relaciona-as. 

- Compara e ordena números. 

- Concebe, aplica e explica estratégias. 

 

- Situa-se no espaço.  

- Identifica e compara sólidos geométricos. 

- Identifica as propriedades das figuras. 

- Compara e ordena objetos. 

 - Reconhece e relaciona o valor das moedas e notas. 

 - Reconhece (hora, dia, semana, mês e ano). 

 

- Organiza a informação e interpreta-a. 

- Resolve situações problemáticas. 

-Explica o raciocínio. 

- Desenvolve interesse pela Matemática 

Fichas/Registos 

estruturados 

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) 

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) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

Estudo do meio – 1.º ano 

 
COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 



 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIA 

     

C
O

N
H

E
C

IM
EN

TO
S 

(8
0%

) 

     

Sociedade 

 

 

 

 

 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

- Conhecer datas e factos significativos da sua história 

individual. 

- Estabelecer relações de parentesco e suas funções. 

- Relacionar atividades e profissões. 

- Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à 

sua nacionalidade. 

 

- Verificar alterações ao longo das etapas da vida humana. 

- Identificar comportamentos de risco para a saúde e segurança. 

- Identificar os fatores para o bem-estar físico e psicológico. 

- Reconhecer implicações das condições atmosféricas. 

- Reconhecer os continentes e os oceanos. 

- Comunicar conhecimentos relativos a lugares e 

acontecimentos. 

- Reconhecer seres vivos e formas não vivas. 

- Reconhecer a importância do Sol. 

 

- Reconhecer a importância da tecnologia. 

- Realizar experiências. 

- Saber manusear materiais e objetos em segurança. 

- Identificar as propriedades de diferentes materiais. 

- Identificar atividades humanas que envolvem transformações 

tecnológicas. 

- Conhece datas e factos significativos. 

- Estabelece relações de parentesco e suas funções. 

- Relaciona atividades e profissões. 

- Identifica o hino e a bandeira da sua nacionalidade. 

 

 

 

- Reconhece alterações da vida humana. 

- Conhece comportamentos de risco. 

- Identifica fatores para o bem-estar. 

-Reconhece implicações das condições atmosféricas. 

- Reconhece continentes e oceanos. 

- Refere vivências próprias. 

- Reconhece seres vivos e formas não vivas. 

- Reconhece a importância do Sol. 

 

 

- Reconhece a importância da tecnologia. 

- Realiza experiências. 

- Manuseia materiais e objetos em segurança. 

- Identifica as propriedades de diferentes materiais. 

- Identifica atividades humanas que envolvem 

transformações tecnológicas. 

 

Fichas/Registos 

estruturados 

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) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H)  

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Educação física – 1. º ano 

 COMPETÊNCIA/DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ INSTRUMENTOS DE DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 



 

 

 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE AVALIAÇÃO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0%
) 

Perícias e manipulações 

 

Deslocamentos e 

equilíbrios 

 

Jogos 

Realizar PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES com aparelhos portáteis; 

 

Realizar DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS;  

 

 

Praticar JOGOS infantis, cumprindo as suas regras, 

Lança uma bola com precisão; recebe a bola com as duas 

mãos; roda o arco no solo; dribla uma bola; 

Rasteja em todas as direções; rola sobre si próprio; faz a 

cambalhota à frente; salta sobre obstáculos; cai 

voluntariamente, no colchão e no solo; sobe e desce o 

espaldar 

Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, envolvendo: 

Posições de equilíbrio;  

Deslocamentos em corrida; Lançamentos de precisão e à 

distância; Pontapés de precisão e à distância. 

Registos de observação Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 



 
Português – 2.º Ano 

 COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e escrita  

 

 

 

 

Iniciação à cultura literária 

 

 

 

 

 

Gramática 

 

Expressão:  

- Saber escutar e interagir. 

- Selecionar informação relevante e utilizar técnicas para 

registar e reter informação. 

- Produzir e variar o discurso oral de acordo com o contexto. 

Compreensão:  

- Compreender o tema e resumir as ideias centrais de textos.  

  

- Ler com articulação, entoação e velocidade. 

- Redigir frases simples e textos curtos com diversas finalidades. 

- Proceder à revisão do texto. 

- Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções. 

 

- Ler, ouvir e recontar textos literários. 

- Manifestar preferências e explicar as razões das suas escolhas. 

- Reconhecer rimas e outras repetições de sons. 

- Compreender textos. 

- Dizer/declamar, trava-línguas, lengalengas e poemas. 

 

- Identificar classes de palavras, sílaba átona e tónica. 

- Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e 

processos para formar o feminino. 

- Verificar relações semânticas entre palavras. 

- Usar com intencionalidade conetores. 

 - Conhecer regras elementares de ortografia e de pontuação. 

- Escuta para aprender e construir conhecimentos. 

- Constrói frases com graus de complexidade crescente. 

- Produz discursos com diferentes finalidades. 

- Participa em atividades de expressão oral. 

 

 

 

 

- Lê e escreve frases e textos curtos.  

- Organiza os conhecimentos do texto. 

- Reconhece rimas e outras repetições de sons. 

- Compreende o essencial dos textos. 

 

- Mobiliza o conhecimento adquirido. 

- Compreende narrativas literárias. 

- Cria experiências de leitura  

 

 

 

- Desenvolve a consciência fonológica. 

- Aumenta o seu conhecimento lexical. 

- Reconhece: o alfabeto, a representação escrita de 

fonemas, flexão em género e número do nome e adjetivo e 

as classes de palavras. 

Fichas/Registos 

estruturados  

 

 

 

 

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) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Leitor 

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

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

Crítico/ analítico 

(A, B, C, D, G) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador  

(B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo  

(C,D,E,G,I,J) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

2
0

%
) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização  

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 



Matemática – 2.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

  

Números e operações 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e tratamento 

de dados 

 

 

- Ler e representar números no sistema de numeração 

decimal até mil. 

- Identificar e dar exemplos de números pares e ímpares. 

- Adicionar e subtrair usando diferentes estratégias.  

- Comparar e ordenar números, e realizar estimativas. 

- Reconhecer frações unitárias. 

- Sequências numéricas. 

 

- Identificar, interpretar e descrever relações espaciais. 

- Identificar e comparar sólidos geométricos e polígonos. 

- Descrever, compor e decompor figuras planas. 

- Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes 

grandezas. 

- Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e 

notas da Zona Euro, e usá-las em contextos diversos. 

- Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo. 

 

- Recolher, organizar e representar dados qualitativos e 

quantitativos discretos utilizando diferentes representações 

e interpretar a informação representada. 

- Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento 

de dados em contextos familiares variados. 

- Realiza tarefas de natureza diversificada. 

- Resolve e formula problemas. 

 

 

 

 

 

 

- Utiliza materiais manipuláveis. 

- Comunica utilizando linguagem matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa o próprio trabalho para identificar 

progressos e dificuldades. 

Fichas/Registos 

estruturados 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 



Estudo do meio – 2.ºano 

 

COMPETÊNCIA/ DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

     

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

 

     

Sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

- Reconhecer a importância de fontes documentais. 

- Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história 

pessoal. 

- Relacionar instituições e serviços. 

- Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do 

compromisso. 

- Reconhecer influências de outros países e culturas. 

 

- Distinguir os principais órgãos. 

- Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto 

dos medicamentos. 

- Identificar comportamentos de risco para a segurança e a 

saúde. 

- Caracterizar os estados de tempo. 

- Estabelecer a correspondência entre as mudanças de estado 

físico e as condições que as originam, com o ciclo da 

água. 

- Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e 

diferenças observáveis. 

- Relacionar as características dos seres vivos, com o seu 

habitat. 

 

- Saber colocar questões sobre problemas ambientais. 

- Reconhecer a importância da tecnologia. 

- Realizar experiências. 

- Saber manusear materiais e objetos em segurança. 

- Identificar as propriedades de diferentes materiais. 

- Identificar atividades humanas que envolvam transformações 

tecnológicas. 

- Realiza experiências 

 

 

 

 

 

 

 

- Participa nas Assembleias de Turma. 

- Realiza trabalhos de Projeto (questiona, organiza, 

pesquisa, expõe). 

- Autoavalia, monitoriza e reorienta a sua aprendizagem a 

partir do feedback do professor. 

Fichas/Registos 

estruturados 

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) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 



 

Educação física – 2. º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0%
) 

Perícias e manipulações 

 

Deslocamentos e 

equilíbrios 

 

Jogos 

Realizar PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES com aparelhos portáteis; 

 

 

Realizar DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS;  

 

 

 

Praticar JOGOS infantis, cumprindo as suas regras, 

Salta à corda; recebe a bola com as duas mãos; lança e passa 

por dentro do arco; dribla, conduz e recebe a bola. 

Rasteja em todas as direções; rola sobre si próprio; faz a 

cambalhota à frente e atrás; transpõe obstáculos; salta em 

comprimento e em altura; desliza e trava em patins. 

Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, envolvendo: 

posições de equilíbrio; deslocamentos em corrida; 

lançamentos de precisão e à distância; pontapés de precisão 

e à distância 

Registos de observação Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 



 
 
 

Português- 3.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

  

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

  

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

Educação Literária 

 

 

 

Gramática 

 

Compreensão: 

● Selecionar informação relevante. 

 

Expressão:  

● Planear, produzir e avaliar discursos orais breves.  

● Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias. 

● Ler textos narrativos e descritivos.  

● Explicitar ideias-chave do texto.  

● Exprimir uma opinião crítica. 

  

● Escrever relatos com descrição.  

● Utilizar processos de planificação, textualização e revisão. 

● Redigir textos coesos, coerentes e com correção ortográfica. 

 

 

● Ouvir ler textos literários e expressar reações. 

 ● Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 

● Compreender a organização interna e externa de textos. 

 

● Identificar a classe das palavras 

● Conjugar verbos regulares e irregulares. 

● Reconhecer a flexão nominal e adjetival. 

● Inferir o significado de palavras desconhecidas. 

● Escuta para aprender e construir conhecimentos.  

● Produz um discurso oral com correção.   

 

● Lê em voz alta palavras e textos.  

● Utiliza novos vocábulos  

 

 

 

 

 

● Organiza os conhecimentos do texto.  

● Desenvolve o conhecimento da ortografia e da 

pontuação 

● Planifica e redige corretamente textos.  

 

● Lê e ouve ler textos literários.  

● Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.  

 

 

● Explicita aspetos fundamentais da fonologia do 

português.  

● Conhece propriedades das palavras.  

● Analisa e estrutura unidades sintáticas.  

● Compreende formas de organização do léxico.  

Fichas/ Registos 

estruturados 

 

 

 

 

 

 

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) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Leitor 

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

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo (C,D,E,G,I,J)  

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

2
0

%
) Perante os outros 

 

 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação  

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 



 
Matemática – 3.ºano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Números e operações  

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

Organização e tratamento 

de dados 

 

 

Resolução de problemas 

Raciocínio e comunicação  

Números naturais - Números do sistema de numeração decimal 

até 999 999; ● Ordenação de números naturais; Adição, 

subtração, multiplicação e divisão - Relações numéricas e 

propriedades das operações; Números racionais não negativos 

na forma de fração, decimal e percentagem. 

 

● Regularidades em sequências e em tabelas numéricas  

Localização e orientação no espaço - Polígonos  

 Figuras geométricas - Tipos de ângulos; ● propriedades de 

figuras planas e de sólidos geométricos  

Medida, Comprimento, Área, Volume, Capacidade e Massa                  

Dinheiro e Tempo - sistema monetário e unidades de Tempo  

 

● Analisar e interpretar informação de natureza estatística 

representada de diversas formas. 

 

 

● Resolver problemas  

● Exprimir ideias matemáticas, e explicar raciocínios. 

●Lê e representa números ●Compara e ordena números 

naturais.● Identifica relações numéricas; ● Identifica 

factos básicos da multiplicação e da divisão; ● Representa 

números de fração, decimal e percentagem; ● Reconhece 

regularidades em sequências e em tabelas numéricas.  

 

● Desenha e descreve polígonos  

● Identifica e distingue ângulos; ● Identifica propriedades 

de figuras planas e de sólidos geométricos  

● Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 

massas.  

● Identifica o sistema monetário e unidades de Tempo. 

 

●Analisa e interpreta informação de natureza estatística.   

 

 

● Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas 

● Resolve problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos familiares variados. 

● Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas. 

Fichas/Registos estruturados 

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) 

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) 

Participativo/colaborador 

(D,E,F) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 



 
Estudo do meio – 3.º ano 

 COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Sociedade 

 

 

 

 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

●Unidades de tempo; ● datas e factos importantes para a 

história local; ● Vestígios do passado local ● Diversidade de 

etnias e culturas ● Estados Europeus ● Semelhanças e 

diferenças entre os diversos povos europeus ● Direitos da 

Criança 

 

● Procedimentos adequados em situação de queimaduras, 

hemorragias, distensões, fraturas, mordeduras de animais e 

hematomas. ● Hábitos de vida saudável ● Reprodução dos 

seres vivos ● Fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, 

solo) com condições indispensáveis a diferentes etapas da vida 

das plantas e dos animais ● Formas físicas da superfície da 

Terra ● Formas de relevo e recursos hídricos. ● Diferentes 

agentes erosivos  

● Movimentos de rotação e translação da Terra. ● Fases da Lua. 

● Pontos cardeais. ● Sólidos, líquidos e gases.  

 

● Comportamento da luz. ● Relação de causa-efeito decorrente 

da aplicação de uma força sobre um objeto ● Operadores 

tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, 

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

efeito das forças de atração e repulsão na interação entre 

magnetes.  

● Informações e simbologias como específica da tecnologia.  

● Reconhece as unidades de tempo e relaciona datas e 

factos importantes ●Identifica vestígios do passado 

●Reconhece e valoriza a diversidade de etnias e culturas 

existentes na sua comunidade.  

 

 

●Nomeia os procedimentos adequados ● Reconhece que 

os seres vivos se reproduzem. ● Localiza as principais 

formas físicas da superfície da Terra ● Identifica formas 

de relevo e recursos hídricos. ● Identifica os diferentes 

agentes erosivos ● Relaciona os movimentos de rotação 

e translação da Terra. ● Compreende as fases da Lua.● 

Utiliza instrumentos de medida.● Distingue sólidos, 

líquidos e gases.  

 

 

 

● Compara o comportamento da luz. ● 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.  

●Usa operadores tecnológicos ● Reconhece o efeito das 

forças de atração e repulsão ● Utiliza informações e 

simbologias como linguagem específica da tecnologia. 

Fichas/ Registos 

estruturados 

 

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) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 



 
Inglês – 3.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Áreas temáticas/ 

situacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência intercultural 

 

 

Competência estratégica  

 

- Saudações e apresentações 
- Identificação pessoal 
- Escola e rotinas 
- Cores e formas 

- Países e nacionalidades 
- Dias de semana, meses e estações do ano 
- Família 
- Animais de estimação 
- Numerais cardinais até 50 
- Jogos 
- Meios de transporte 
- Tempo atmosférico 

 
Compreensão oral 

Compreensão escrita 

Interação oral 

Interação escrita 

Produção oral 

Produção escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer realidades distintas 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 

Utilizar a literacia tecnológica 

Pensar criticamente 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a 

criatividade em contexto 

- Articula o uso dos conhecimentos 

- Leitura de chunks of language conhecidas 

- Memoriza a informação relacionada com a 

compreensão e uso da língua 

 

 

 

 

 

 

 

- Compreende palavras e expressões simples 

-Identifica e aplica vocabulário familiar  

-Compreende instruções simples com apoio visual 

-Utiliza formas de tratamento adequadas quando se 

dirige ao professor e colegas 

- Lê e reproduz estórias 

- Canta, reproduz rimas, lengalengas e participa em 

atividades dramáticas 

- Fala sobre o que é ou não capaz de fazer 

- Legenda sequências de imagens 

-Preenche lacunas em textos muito simples com palavras 

dadas 

- Escreve sobre si e sobre as suas preferências 

- Reconhece o significado de palavras muito simples, por 

áreas temáticas e acompanhadas de imagens 

 

- Reconhece aspetos da sua cultura 

-Identifica elementos e traços da cultura anglo-saxónica 

 

-Identifica os pontos fracos e fortes da sua aprendizagem 

- Reorienta o seu trabalho, quando necessário 

-Resolve problemas face a um desafio 

 - Colabora com os outros 

- É responsável nas tarefas que lhe são atribuídas 

-É autónomo. 

Fichas 

Intervenções orais 

Projetos 

Registos de observação 

Registos de observação  

Conhecedor/culto/informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,J) 

Criativo/Analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/Investigador 

(C,D,F,H,I) 

Respeitador  

(A,B,E,F,H) 

Sistematizador/Organizador 

(A,B, C, I, J) 
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,H,I,J) 

Cuidador de si e do outro 

(B,E,F,G) 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A,B,E,F,H) 
Participativo/colaborador  
(B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo  
(C,D,E,G,I,J) 

 



Inglês – 3.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 
- Respeito 
- Atenção 
- Autonomia 
- Interesse 
- Organização 
- Participação  

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 
Educação física – 3.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0%
) 

Ginástica 

 

 

Jogos 

 

 

 

 

 

 

 

Percursos na natureza 

Realizar habilidades gímnicas básicas. 

 

 

Praticar JOGOS infantis, cumprindo as suas regras, 

 

 

 

 

 

 

 

Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na 

natureza. 

Combina habilidades; combina posições de equilíbrio; faz 

posições de flexibilidade variadas; 

  

Nos jogos coletivos com bola, recebe; passa; desmarca-

se, faz toques de sustentação; marca o adversário…  

Impulsiona uma bola de espuma;  

Realiza batimentos de bola;  

Nos exercícios de futebol conduz/passa/recebe e remata. 

 

 

 

Interpreta sinais informativos simples cumprindo 

percursos;  

Combina as habilidades aprendidas  
Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 
- Respeito 
- Atenção 
- Autonomia 
- Interesse 
- Organização 
- Participação  

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 



 
Português – 4ºano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 Escrita  

 

 

 

 

Iniciação à cultura Literária 

 

 

Gramática 

 

Expressão 

- Saber escutar e interagir com correção no contexto. 

- Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias 

 -Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e 

explícita, essencial e acessório, denotação e conotação. 

Compreensão: 

- Selecionar e registar informação relevante.  

 

- Ler textos com características narrativas e descritivas.  

- Fazer uma leitura fluente/ segura/ silenciosa e autónoma. 

- Explicitar ideias-chave do texto.  

-Exprimir uma opinião crítica  

 

 

 

-Escrever relatos com descrição, discurso direto e discurso 

indireto. 

- Utilizar processos de planificação, textualização e revisão. 

- Redigir textos coesos, coerentes e com correção ortográfica. 

 

- Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 

- Compreender a organização de textos. 

 

- Identificar a classe das palavras 

- Conjugar verbos regulares e irregulares. 

- Reconhecer a flexão nominal e adjetival. 

- Inferir o significado de palavras desconhecidas. 

- Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões 

- Escuta para aprender e construir conhecimentos. 

- Produz discursos com diferentes finalidades 

adequando-os ao contexto. 

- Participa em atividades de expressão oral orientada, 

respeitando regras e papéis específicos 

- Distingue facto de opinião. 

 

 

- Lê e compreende vários tipos de textos, em diferentes 

suportes. 

- Expressa opinião crítica acerca de textos lidos.  

 

 

 

 

- Planifica, redige e corrige vários tipos de texto. 

- Redige textos organizados em parágrafos e coerentes, 

com diferentes finalidades. 

 

 

 

 

 

- Mobiliza o conhecimento adquirido. 

- Faz inferências. 

Fichas/Registos Estruturados 

 

 

Comunicador 

 (A, B, D, E, H) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

 (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Leitor  

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

Questionador 

 (A, F, G, I, J) 

Criativo  

(A, C, D, J) 

Indagador/ Investigador 

 (C, D, F, H, I) 

Crítico/Analítico 

 (A, B, C, D, G)  

Responsável/ autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, J)  

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador 

 (B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 



Matemática - 4. º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Números e operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados 

- Números naturais até 100000000. 

- Adição, subtração, multiplicação e divisão 

- Resolução de problemas 

- Raciocínio matemático 

- Comunicação matemática 

 

 

 

 

 

- Localização e orientação no espaço 

- Figuras e sólidos geométricos 

- Ângulos 

Medida: 

- Comprimento, Área, Volume, Capacidade e Massa  

- Dinheiro e tempo 

 

 

 

 

- Resolução de problemas 

- Raciocínio matemático 

- Comunicação matemática 

- Lê e representa números até 100000000. 

-Reconhece e memoriza factos básicos das operações. 

 - Reconhece e utiliza diferentes representações para o 

mesmo número e relaciona-as. 

- Compara e ordena números. 

- Representa números racionais não negativos na forma 

de fração, decimal e percentagem 

- Concebe, aplica e explica estratégias. 

 

 

- Identifica e compara figuras e sólidos geométricos. 

- Identifica e distingue diversos tipos de ângulos. 

- Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 

massas, utilizando e relacionando as unidades de medida 

do SI. 

- Faz estimativas de medidas, em contextos diversos. 

- Reconhece e relaciona entre o valor das moedas e 

notas. 

- Reconhece hora, dia, semana, mês e ano. 

 

- Organiza a informação e interpreta-a. 

- Resolve situações problemáticas. 

-Explica o raciocínio. 

Fichas/Registos de 

observação 

 

 

Indagador/ investigador  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,J) 

Crítico/ Analítico 

(A,B,C,D,G) 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, F) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I,J)   

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador  

(B,C,D,E,F) 

Responsável /autónomo  

(C,D,E,G,I,J) 

A
TI

TU
D

E 
S 

E
 V

A
LO

R
ES

 (
2

0
%

) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 



Estudo do meio – 4.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

- Conhecer factos e as datas relevantes da História de Portugal. 

- Conhecer o número de Estados pertencentes à União 

Europeia, localizando alguns estados-membros num mapa da 

Europa. 

- Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou 

de longa duração, identificando causas e consequências para os 

territórios envolvidos. 

- Reconhecer as funções do corpo identificando os principais 

órgãos. 

 

- Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo. 

- Localizar o planeta Terra no Sistema Solar. 

- Comparar diferentes formas de relevo de Portugal. 

- Reconhecer alguns fenómenos naturais da Terra. 

- Reconhecer de que forma a atividade humana interfere 

natureza. 

 

 

 

 

- Reconhecer a importância da tecnologia. 

- Realizar experiências. 

- Saber manusear materiais e objetos em segurança. 

- Identificar as propriedades de diferentes materiais. 

- Identificar atividades humanas que envolvem transformações 

tecnológicas 

- Conhece factos e datas relevantes da história de 

Portugal. 

- Conhece o número de Estados da UE, localizando alguns 

estados-membros num mapa da Europa. 

- Reconhece a existência de fluxos migratórios, 

identificando causas e consequências para os territórios 

envolvidos. 

 

 

 

- Reconhece as funções do corpo identificando os 

principais órgãos. 

- Conhece os cuidados de saúde a ter para o bom 

funcionamento do corpo. 

- Localiza o planeta Terra no Sistema Solar. 

- Compara diferentes formas de relevo de Portugal. 

- Reconhece alguns fenómenos naturais da Terra. 

- Reconhece de que forma a atividade humana interfere 

natureza. 

 

- Reconhece a importância da evolução tecnológica. 

- Realiza experiências. 

- Manuseia materiais e objetos em segurança, 

reconhecendo as suas propriedades. 

-Identifica atividades humanas que envolvem 

transformações tecnológicas. 

Fichas/Registos estruturados 

 

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) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

Participativo/colaborador 

 (D,E,F) 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

2
0

%
) Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

Inglês – 4.º ano 



 COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

Nível A1 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS À 

SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(8

0%
) 

Áreas temáticas/situacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência comunicativa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Competência intercultural 

 

 

Competência estratégica 

- Escola e rotinas 

- Corpo humano 

- Comida e alimentação saudável 

- Casa e cidade 

- Animais 

- Numerais cardinais até 100 

- Numerais ordinais nas datas 

- As horas 

- Os cinco sentidos 

 

 

Compreensão oral 

Compreensão escrita 

Interação oral 

Interação escrita 

Produção oral 

Produção escrita 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer realidades distintas 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 

Utilizar a literacia tecnológica 

Pensar criticamente 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade 

em contexto 

- Articula o uso dos conhecimentos 

-Seleciona informação 

-Organiza e sistematiza a leitura 

-Consolida e memoriza a informação relacionada com a 

compreensão e uso dos saberes adquiridos 

 

 

 

 

 

 

- Compreende palavras e expressões simples 

-Identifica e aplica vocabulário familiar  

-Compreende instruções simples com apoio visual 

-Utiliza formas de tratamento adequadas quando se dirige 

ao professor e colegas 

-Participa em pequenas conversas 

-Fala sobre o que é ou não capaz de fazer 

-Legenda sequências de imagens 

-Preenche lacunas em textos muito simples com palavras 

dadas 

-Escreve sobre si e sobre as suas preferências 

 

- Reconhece aspetos da sua cultura 

-Identifica elementos e traços da cultura anglo-saxónica 

 

-Identifica os pontos fracos e fortes da sua aprendizagem 

- Reorienta o seu trabalho, quando necessário 

-Resolve problemas face a um desfaio 

 - Colabora com os outros 

- É responsável nas tarefas que lhe são atribuídas 

-É autónomo. 

 

Fichas 

Intervenções orais 

Projetos 

Registos de observação 

Registos de observação 

Conhecedor/culto/informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,J) 

Criativo/Analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/Investigador 

(C,D,F,H,I) 

Respeitador  

(A,B,E,F,H) 

Sistematizador/Organizador 

(A,B, C, I, J) 

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,H,I,J) 

Cuidador de si e do outro 

(B,E,F,G 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador  

(B,C,D,E,F)  

Responsável /autónomo  

(C,D,E,G,I,J) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

20
%

) Perante os outros 

 

Perante a aprendizagem 

 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 



Educação física – 4.º ano 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0%
) 

Ginástica 

 

 

 

 

 

 

Jogos 

 

 

 

 

Natação 

- Realizar, em percursos diversificados, e em combinações, as 

habilidades gímnicas básicas da GINÁSTICA. 

- Realizar esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia 

de movimento. 

 

 

- Praticar JOGOS infantis, cumprindo as suas regras e ajustando 

as qualidades motoras às possibilidades oferecidas pela 

situação e objetivos de jogo. 

 

 

- Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a 

respiração com as ações propulsivas específicas das técnicas 

selecionadas relativas ao nível de aprendizagem Introdução da 

NATAÇÃO. 

- Participa em sequências de habilidades, coreografias, 

etc. 

- Explora materiais, o espaço, ritmos, relações 

interpessoais, etc. 

 

 

 

- Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras. 

- Resolve problemas em situações de jogo. 

 

 

 

-Respeita as regras organizativas que permitam atuar em 

segurança. 

-É autónomo na realização de tarefas. 

 

Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

(4
0%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 
Artes visuais – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 



C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0
%

) 
Apropriação e reflexão 

 

 

Interpretação  

E comunicação 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

- Observar os diferentes universos visuais. 

- Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais  

 

- Dialogar sobre o que vê e sente. 

- Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas 

de comunicação visual. 

- Apreciar manifestações artísticas; 

- Transformar os conhecimentos adquiridos;  

- Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 

do(s) gosto(s). 

 

Integrar a linguagem das artes visuais. 

- Escolher e experimentar possibilidades expressivas dos 

materiais e das diferentes técnicas; 

 - Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas 

Descobre os diferentes universos visuais.  

 

 

Exprime-se por iniciativa própria sobre o que vê e sente. 

Admira, argumenta e aprecia as diferentes manifestações 

artísticas visuais 

 

 

 

 

 

Explora várias técnicas. 

Explora diferentes materiais. 

Participa em debates que desenvolvam o pensamento 

crítico e analítico  

Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

E
S 

(4
0

%
) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Dança – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 



DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE OBRIGATÓRIA 
C

O
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

(6
0%

) 

Apropriação e reflexão 

Interpretação e 

comunicação 

Experimentação e criação 

- Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 

Corpo. 

- Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas. 

- Utilizar movimentos do Corpo com diferentes relações. 

- Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural 

e artístico. 

- Reconhecer os efeitos benéficos do desempenho artístico;   

- Interpretar o seu papel coreográfico. 

- Emitir apreciações e críticas pessoais. 

- Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas. 

- Construir pequenas coreografias. 

-Apresentar e explorar diferentes soluções;  

- Inventar símbolos gráficos não convencionais, para  

representação de algumas sequências de dança. 

Distingue diferentes possibilidades de movimentação do 

Corpo  

Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas. 

Desloca-se no espaço nas diferentes formas  

Utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações: 

Identifica diferentes estilos e géneros do património 

cultural e artístico 

- Reconhece os efeitos benéficos e o valor do 

desempenho artístico. 

- Interpreta o seu papel coreográfico. 

- Emiti apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de 

dança observados 

Recria sequências de movimentos. 

- Constrói sequências dançadas 

-Apresentar soluções para situações problema. 

Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

 

 

 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

 

 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Música – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

COMPETÊNCIA/ DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 



C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0
%

) 
Experimentação e criação 

Interpretação e 

comunicação 

Apropriação e reflexão 

Experimentar variados sons vocais. 

Explorar diversas fontes sonoras. 

Improvisar pequenas sequências 

Criar ambientes sonoros utilizando diferentes fontes sonoras; 

Interpretar rimas, trava-línguas com diferentes 

intencionalidades expressivas. 

Cantar e tocar canções, a solo em grupo. 

Realizar sequências de movimentos corporais Apresentar 

atividades artísticas em articulação com outras áreas 

Utilizar vocabulário e simbologias  

Pesquisar diferentes interpretações  

Partilhar as músicas do seu quotidiano e debater sobre os 

diferentes tipos de música. 

Reconhecer a música como construção social, patrimonial e 

fator de identidade cultural. 

Experimenta sons vocais 

-Apresenta domínio técnico da voz e dos instrumentos na 

performance musical; 

- Apresenta rigor na comunicação. 

Diz rimas e lengalengas 

Entoa rima e lengalengas 

Canta canções 

Reproduz pequenas melodias  

Mobiliza as opiniões e críticas dos outros 

como forma de reorganização do trabalho; 

- Aprecia criticamente as suas experiências 

musicais e as de outros. 

Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G) 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização 

- Participação 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 



 
Expressão dramática – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

COMPETÊNCIA/DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

DOMÍNIOS ORGANIZADORES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
(6

0%
) 

Apropriação e reflexão 

 

 

 

Interpretação e 

comunicação 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

Identificar diferentes estilos e géneros de teatro. 

Reconhecer diferentes formas de usar a voz e o corpo.  

Analisar os espetáculos   

 

Distinguir e experimentar o jogo dramático, improvisação e 

representação. 

Exprimir opiniões pessoais sobre situações dramáticas e reais 

defendendo as suas opções; 

 

 

 

Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação.  

Transformar o espaço com recurso a elementos 

plásticos/cenográficos e tecnológicos. 

Transformar objetos experimentando diferentes materiais e 

técnicas. 

Construir personagens com diferentes finalidades. 

Produzir pequenas cenas. 

Identifica os vários géneros de teatro. 

Reconhece as diferentes formas de usar o corpo e a voz 

 

 

Exprime opiniões pessoais 

 

Explora os movimentos do corpo. 

Domina progressivamente a expressividade do corpo e 

da voz. 

Experimenta diferentes maneiras de produzir sons. 

 

Constrói situações cénicas 

Inventa e utiliza máscaras, fantoches e marionetas.  

Registos de observação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(B/G/I/ J) 

Criativo/ expressivo 

(C/D/J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(B/D/F/H/I/J) 

Respeitador da diferença 

(B/E/F/H) 

Questionador e Comunicador 

(B/D/E/F/G/H/I/J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B/C/ D/E/F/G/I/J) 

Cuidador de si e do outro 

(B/E/F/G 

 

 

A
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 E
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A
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R

ES
 (

40
%

) 

Perante os outros 

Perante a aprendizagem 

- Entreajuda 

- Respeito 

- Atenção 

- Autonomia 

- Interesse 

- Organização  

- Participação 

 

-Coopera com os seus pares na partilha de saberes; 

-Respeita o trabalho individual, dos pares e de grupo; 

- Propõe autonomamente a organização de tarefas; 

-Implica-se na construção de consensos, como forma de 

aprendizagem em comum; 

-Apresenta disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 


