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Departamento de ciências sociais e humanas 

HGP – 5.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

% 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
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A península Ibérica – 

localização e quadro natural 

 

A península Ibérica: dos 

primeiros povos à formação 

de Portugal 

 

Portugal do século XIII ao 

século XVII 

Identificar e localizar os elementos geométricos da 

esfera terrestre numa rede cartográfica; 

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os 

elementos de um mapa: rosa-dos-ventos, título, 

legenda e escala; Localizar Portugal continental e 

insular, em relação a diferentes espaços 

geográficos (Península Ibérica, Europa, Mundo), 

com recurso aos pontos cardeais e colaterais e a 

outros elementos geográficos de referência; 

Descrever e representar em mapas as principais 

características da geografia física (relevo, clima, 

hidrografia e vegetação) em Portugal e na 

Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis 

visuais (cores e símbolos); Utilizar representações 

cartográficas (em suporte físico ou digital) na 

localização dos elementos físicos do território e na 

definição de itinerários; Descrever situações 

concretas referentes a alterações na paisagem, 

decorrentes da ação humana; Aplicar as TIC e as 

TIG para localizar e conhecer características físicas 

do território português e da Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos 

cardeais e colaterais, bússola, itinerário, planta, 

globo terrestre, mapa, planisfério, continente, 

oceano, equador, trópicos, hemisfério, formas de 

relevo do litoral, erosão marinha, cursos de água, 

vegetação natural, zona temperada. 

Primeiros povos na Península 

Os romanos na Península Ibérica 

Os muçulmanos na Península Ibérica 

A formação do reino de Portugal 

Portugal no século XIII 

1383-85 - Um tempo de revolução 

Portugal nos séculos XV e XVI 

Da União Ibérica à Restauração 

-Organiza de forma sistematizada a leitura e o estudo autónomo; - 

analisa factos e situações, selecionando alguns elementos ou dados, 

nomeadamente a localização e as características históricas e geográficas; 

- recolhe e seleciona dados de fontes históricas fidedignas para análise 

de temáticas em estudo; reconhece que os processos históricos são 

compostos por etapas; - desenvolve a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado, 

privilegiando a informação estatística e cartográfica; - estabelece 

relações intra e interdisciplinares; - pesquisa de forma progressivamente 

autónoma; - mobiliza as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por 

exemplo, a Pordata) para representar informação histórica e geográfica; 

- valoriza o património histórico e geográfico. 

- Mobiliza conhecimento adquirido, aprendendo a aplicá-lo em situações 

históricas e geográficas específicas, sensibilizando desta forma os alunos 

para as noções de permanência e de mudança - formular algumas 

hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico e/ou geográfico; - propor alternativas de 

interpretação a uma forma tradicional de abordar uma situação-

problema em Geografia; - cria objetos, mapas e esquemas conceptuais, 

textos ou soluções face a desafios; - analisa textos ou suportes gráficos 

com diferentes perspetivas de um mesmo problema, aprendendo a 

conceber e sustentar um ponto de vista próprio; - usa modalidades 

diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, mapas 

e gráficos); 

- Promove a multiperspetiva em História, num quadro de 

desenvolvimento pessoal e autónomo; - cria soluções estéticas 

progressivamente criativas e pessoais 

-Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo; -organiza o discurso 

oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios da História e da 

Geografia e a conceitos metodológicos da História; -discute conceitos ou 

factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar incluindo 

conhecimento disciplinar específico da Geografia e da História; -analisa 

fontes escritas históricas com diferentes pontos de vista, 

problematizando-os; -problematiza situações; -analisa factos, teorias, 

situações, padrões de distribuição e projeções, nomeadamente, face a 

desafios demográficos e de sustentabilidade do território, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar  

 

Grelhas de registos de avaliação 

de: 

Testes escritos 

 (60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individuais/orais 

(15%) 

Expressão oral e escrita 

(transversal) 

5%) 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

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) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J)  
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HGP – 5.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

% 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
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D
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A
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R
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 Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de 

instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos de 

observação de aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de instruções 

Comportamento na sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material 

na aula 

Realização das tarefas 

(10%) 
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HGP – 6.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

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
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Portugal do século XVIII ao 

século XIX 

 

 

 

 

 

Portugal do século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal hoje 

Portugal no século XVIII; 

 

O triunfo do liberalismo; 

 

Portugal na segunda metade do século XIX. 

 

 

A revolução Republicana; 

 

Os anos de ditadura; 

 

O 25 de abril e a construção da democracia 

até à atualidade 

 

 

 

 

A população portuguesa; 

 

Os lugares onde vivemos; 

 

As atividades económicas que 

desenvolvemos; 

Como ocupamos os tempos livres; 

O Mundo mais perto de nós. 

-Organiza de forma sistematizada a leitura e o estudo autónomo; - 

analisa factos e situações, selecionando alguns elementos ou dados, 

nomeadamente a localização e as características históricas e geográficas; 

- recolhe e seleciona dados de fontes históricas fidedignas para análise 

de temáticas em estudo; reconhece que os processos históricos são 

compostos por etapas; - desenvolve a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado, 

privilegiando a informação estatística e cartográfica; - estabelece 

relações intra e interdisciplinares; - pesquisa de forma progressivamente 

autónoma; - mobiliza as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por 

exemplo, a Pordata) para representar informação histórica e geográfica; 

- valoriza o património histórico e geográfico. 

- Mobiliza conhecimento adquirido, aprendendo a aplicá-lo em situações 

históricas e geográficas específicas, sensibilizando desta forma os alunos 

para as noções de permanência e de mudança - formular algumas 

hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico e/ou geográfico; - propor alternativas de 

interpretação a uma forma tradicional de abordar uma situação-

problema em Geografia; - cria objetos, mapas e esquemas conceptuais, 

textos ou soluções face a desafios; - analisa textos ou suportes gráficos 

com diferentes perspetivas de um mesmo problema, aprendendo a 

conceber e sustentar um ponto de vista próprio; - usa modalidades 

diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, mapas 

e gráficos); - promover «a multiperspetiva em História, num quadro de 

desenvolvimento pessoal e autónomo; - cria soluções estéticas 

progressivamente criativas e pessoais  

-mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo; -organiza o discurso 

oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios da História e da 

Geografia e a conceitos metodológicos da História; -discute conceitos ou 

factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar incluindo 

conhecimento disciplinar específico da Geografia e da História; -analisa 

fontes escritas históricas com diferentes pontos de vista, 

problematizando-os; -problematiza situações; -analisa factos, teorias, 

situações, padrões de distribuição e projeções, nomeadamente, face a 

desafios demográficos e de sustentabilidade do território, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar.  

Grelhas de registos de avaliação 

de: 

Testes escritos (60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individuais/orais 

(15%) 

Expressão oral e escrita 

(transversal) 

5%) 
 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

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) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J)  
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HGP – 6.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE  
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

% 
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- Respeitador, aceita e/ou argumenta diversos pontos de vista; -sabe 

interagir com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade; -

confronta ideias e perspetivas históricas e geográficas distintas, 

respeitando as diferenças; 

Realizar tarefas de pesquisa histórica e geográfica sustentada por 

critérios, com autonomia progressiva; - executa tarefas de síntese 

através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia; -executa 

tarefas de planificação, de revisão e de monitorização; -aprende a 

registar seletivamente os dados históricos e geográficos obtidos.  

-Sabe colocar questões-chave; -sabe colocar questões a terceiros; -

questiona os seus conhecimentos prévios. 

-Comunica uni, bi e multidirecionalmente; -responde, apresenta; mostra 

iniciativa; -questiona de forma organizada.  

-Autoavalia as aprendizagens adquiridas, os seus comportamentos e 

atitudes; -aceita as críticas dos pares e dos professores de forma 

construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 

Colabora com os pares e professores, no sentido de melhorar ou 

aprofundar as suas ações; -apoia o trabalho colaborativo; -sabe intervir 

de forma solidária; é solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização; - está disponível para se autoaperfeiçoar. 

- Assume responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos; - 

assume e cumpre compromissos; - apresenta trabalhos com auto e 

heteroavaliação; - dá conta a outros do cumprimento de tarefas e 

funções que assumiu. 

  

A
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D
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 E
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A
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R
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 Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de 

instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 
 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos de 

observação de aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de instruções 

Comportamento na sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material 

na aula 

Realização das tarefas 

(10%) 

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)  

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J)  
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História – 7.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

% 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
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H
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Das Sociedades Recoletoras 

às Primeiras Civilizações 

 

A Herança do Mediterrâneo 

Antigo 

 

 

A Formação da Cristandade 

Ocidental e a Expansão 

Islâmica 

 

Portugal no contexto 

Europeu dos dos séculos XII 

a XIV 
 

As sociedades recoletoras às primeiras sociedades 

produtoras 

 

Contributos das primeiras civilizações (a partir de 

exemplos de uma civilização dos Grandes Rios)  

 

 

 

Os gregos no séc. V a. C. : exemplo de Atenas 

 

O mundo romano no apogeu do Império 

 

Origem e difusão do Cristianismo 

 

 

A Europa dos séculos VI a IX 

 

A sociedade europeia nos séculos IX a XII 

 

A Península Ibérica nos séculos IX a XII 

 

 

 

Desenvolvimento económico, relações sociais e 

poder político nos séculos XII a XIV 

 

Crises e revolução no século XIV 

-Mobiliza o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes 

contextos históricos, de forma autónoma; 

-utiliza os conceitos operatórios da História para a compreensão dos 

diferentes contextos; 

- Utiliza a metodologia específica da História para a análise de 

acontecimentos e processos; 

- Consolida a aquisição e utiliza referentes de tempo e de unidades de 

tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; 

-Localiza em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e 

eventos históricos; 

-Utiliza adequadamente fontes históricas, de tipologia diversa, 

recolhendo e tratando a informação para a abordagem da realidade 

social numa perspetiva crítica; 

-Compreende a existência de continuidades e de ruturas no processo 

histórico, estabelecendo relações de causalidade e de consequência; 

-Reconhece a importância dos valores de cidadania para a formação de 

uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática; 

- Promove uma abordagem da História baseada em critérios éticos e 

estéticos; 

-Relaciona, sempre que possível, as aprendizagens com a História 

regional e local, valorizando o património histórico e cultural existente 

na região/local onde habita/estuda; 

- Valoriza a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a 

diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade 

e equidade no cumprimento das leis; 

- Valoriza o património histórico material e imaterial, regional, nacional e 

europeu; 

-confronta ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando as 

diferenças de opinião; 

Grelhas de registos de avaliação 

de: 

Testes escritos (60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individuais/orais 

(15%) 

Expressão oral e escrita 

(transversal) 

5%) 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo (C,D,E,G,I,J)  

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J)  
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História – 7.º ano 

 ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

% 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
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D
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A
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 Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de 

instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos de 

observação de aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de instruções 

Comportamento na sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material 

na aula 

Realização das tarefas 

(10%) 

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)  

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

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

 

História 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S|
C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 

Expansão e mudança nos 

séculos XV e XVI  

 

 

Portugal no contexto 

europeu dos séculos XVII e 

XVIII  

 

 

 

Crescimento e ruturas no 

mundo ocidental nos séculos 

XVIII e XIX  

 

 

 

 

O mundo industrializado no 

A abertura ao mundo  

 

Renascimento e Reforma 

 

 

 

 

 

O império português e a concorrência 

internacional  

 

O Antigo Regime no século XVIII 

 

A cultura em Portugal no contexto europeu 

 

 

 

- Mobiliza o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes 

contextos históricos, de forma autónoma; 

-utiliza os conceitos operatórios da História para a compreensão 

dos diferentes contextos; 

- Formula algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a 

um acontecimento ou processo histórico, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma; 

- Utiliza a metodologia específica da História para a análise de 

acontecimentos e processos; 

- Organiza debates orientados que requeiram sustentação de 

afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou 

dados históricos; 

- Discute conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar histórico, de 

forma progressivamente autónoma; 

- Propõe alternativas de interpretação a um acontecimento, 

evento ou processo de forma progressivamente autónoma; 

Grelhas de registos de 

avaliação de: 

Testes escritos  

(60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individuais/orais 

(15%) 

Expressão oral e escrita 

(transversal) 

5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J)  

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

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

Criativo 
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História 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

século XIX A revolução agrícola e o arranque da 

revolução industrial 

 

O triunfo das revoluções liberais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformações económicas, sociais e 

culturais 

 

O caso português 

-Localiza em representações cartográficas, de diversos tipos, 

locais e eventos históricos;  

-Utiliza adequadamente fontes históricas, de tipologia diversa, 

recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 

realidade social numa perspetiva crítica; 

-Compreende a existência de continuidades e de ruturas no 

processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 

consequência; 

-Reconhece a importância dos valores de cidadania para a 

formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 

responsável na sociedade democrática; 

- Promove uma abordagem da História baseada em critérios 

éticos e estéticos; 

- Aceita as críticas dos pares e dos professores de forma 

construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho; 

-Relaciona, sempre que possível, as aprendizagens com a 

História regional e local, valorizando o património histórico e 

cultural existente na região/local onde habita/estuda; 

- Valoriza a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das 

leis; 

- Valoriza o património histórico material e imaterial, regional, 

nacional e europeu; 

-confronta ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando 

as diferenças de opinião; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual. 

 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo (C,D,E,G,I,J)  

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

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

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de 

instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Colabora com os pares e professores, no sentido de melhorar 

ou aprofundar as suas ações; 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

Grelhas de registos de 

observação de aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de instruções 

Comportamento na sala de 

aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização do 

material na aula 

Realização das tarefas 

(10%) 

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)  

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

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



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 2019/ 2022 

Página 8 de 26 

 

História 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

organização; 

- Assume responsabilidades nas tarefas, atitudes e 

comportamentos; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 2019/ 2022 

Página 9 de 26 

 

 

 

História 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S|
C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 

A Europa e o mundo 

no limiar do século 

XX 

 

 

 

 

Da Grande 

Depressão à 

Segunda Guerra 

Mundial: 

 

 

Do Segundo Pós-

guerra aos desafios 

do nosso tempo: 

 

Hegemonia e declínio da influência europeia; 

 

A revolução soviética; 

 

Portugal: da I República à ditadura militar; 

 

Sociedade e cultura num mundo em mudança. 

 

 

 

As dificuldades económicas dos anos 30; Entre a ditadura e a 

democracia; 

 

A II Guerra Mundial. 

 

 

 

Da II Guerra à queda do muro de Berlim; 

 

Portugal: do autoritarismo à democracia; 

 

As transformações do mundo contemporâneo. 

 

- Mobiliza o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes 

contextos históricos, de forma autónoma; 

-Utiliza os conceitos operatórios da História para a compreensão dos 

diferentes contextos; 

- Utiliza a metodologia específica da História para a análise de 

acontecimentos e processos; 

- Consolida a aquisição e utiliza referentes de tempo e de unidades 

de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; 

-Localiza em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e 

eventos históricos; 

-Utiliza adequadamente fontes históricas, de tipologia diversa, 

recolhendo e tratando a informação para a abordagem da realidade 

social numa perspetiva crítica; 

-Compreende a existência de continuidades e de ruturas no processo 

histórico, estabelecendo relações de causalidade e de consequência; 

-Reconhece a importância dos valores de cidadania para a formação 

de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na 

sociedade democrática; 

- Promove uma abordagem da História baseada em critérios éticos e 

estéticos; 

-Relaciona, sempre que possível, as aprendizagens com a História 

regional e local, valorizando o património histórico e cultural 

existente na região/local onde habita/estuda; 

- Valoriza a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a 

diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade no cumprimento das leis; 

- Valoriza o património histórico material e imaterial, regional, 

nacional e europeu; 

-confronta ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando as 

diferenças de opinião; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual. 

 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Testes escritos 

(60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(15%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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História 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE 

DESEMPENHO/DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

  

Grelhas de registos 

de observação de 

aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

(10%) 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 7.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

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|
C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 

A Terra: estudos  

e 

representações 

 

 

 

 

 

 

 

O meio natural 

Paisagem terrestre 

 

As diferentes formas de representar a Terra 

 

Localização relativa 

 

Localização absoluta 

 

Os espaços geográficos mundiais 

 

Clima e formações vegetais 

 

Relevo 

 

 

Capacidades:  

Localizar e compreender os lugares e regiões. 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 

espaços geográficos 

 

Comunicar e participar. 

- Lê e interpreta mapas de diferentes escalas; 

 

 - Articula com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico;  

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica; 

 

- Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação 

geográfica; 

 

 - Analisa factos e situações, identificando os seus elementos ou 

dados; 

 

- Seleciona informação geograficamente pertinente;  

 

 - Estabelece relações intra e interdisciplinares. 

 

- Propõe abordagens diferentes, se possível inovadoras, de uma 

situação problema; 

 

- Cria um objeto, mapa, esquema conceptual, texto ou solução, face 

a um desafio geográfico; 

 

 - Analisa textos ou suportes; 

 

 - Interroga-se sobre a relação entre territórios e fenómenos 

geográficos por comparação de mapas com diferentes escalas; 

 

- Participa em debates/simulações;  

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Testes escritos 

(60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/indivi

duais/orais 

(15%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 7.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

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
 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e 

organização do 

material na aula 

Realização das 

tarefas 

(10%) 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

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|
C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 

População e 

povoamento 

 

 

 

Atividades 

económicas 

 

Evolução da população mundial  

 

Distribuição da população mundial 

 

Mobilidade da população 

 

Cidades, principais áreas de fixação humana 

 

Diversidade cultural 

 

 

 

 

Os Recursos naturais  

 

Pesca 

 

Os serviços  

 

As redes e os modos de transporte e telecomunicações 

 

 

 

Capacidades:  

Localizar e compreender os lugares e regiões. 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 

espaços geográficos 

 

Comunicar e participar. 

 Lê e interpreta mapas de diferentes escalas; 

 

 - Articula com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico;  

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica; 

 

- Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação 

geográfica; 

 

 - Analisa factos e situações, identificando os seus elementos ou 

dados; 

 

- Seleciona informação geograficamente pertinente;  

 

 - Estabelece relações intra e interdisciplinares. 

 

- Propõe abordagens diferentes, se possível inovadoras, de uma 

situação problema; 

 

- Cria um objeto, mapa, esquema conceptual, texto ou solução, face 

a um desafio geográfico; 

 

 - Analisa textos ou suportes; 

 

 - Interroga-se sobre a relação entre territórios e fenómenos 

geográficos por comparação de mapas com diferentes escalas; 

 

- Participa em debates/simulações; 

 

 - Investiga problemas demográficos e sociais; 

 

- Participa e/ou desenvolve campanhas de sensibilização, tendo em 

vista transformar os cidadãos em participantes ativos.  

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Testes escritos 

(60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(15%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/I

nformado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

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
 

 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

(10%) 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

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|
C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 

Contrastes de 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

Ambiente e 

Sociedade 

 

Países desenvolvidos vs países em desenvolvimento. 

 

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 

Desenvolvimento 

 

 

Clima 

 

Riscos e Catástrofes Naturais 

 

Alterações ao Ambiente Natural 

 

 

Capacidades:  

Localizar e compreender os lugares e regiões. 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 

espaços geográficos 

 

Comunicar e participar. 

- Lê e interpreta mapas de diferentes escalas; 

 

 - Articula com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico;  

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica; 

 

- Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação 

geográfica; 

 

 - Analisa factos e situações, identificando os seus elementos ou 

dados; 

 

- Seleciona informação geograficamente pertinente;  

 

 - Estabelece relações intra e interdisciplinares. 

 

- Propõe abordagens diferentes, se possível inovadoras, de uma 

situação problema; 

 

- Cria um objeto, mapa, esquema conceptual, texto ou solução, face 

a um desafio geográfico; 

 

 - Analisa textos ou suportes; 

 

 - Interroga-se sobre a relação entre territórios e fenómenos 

geográficos por comparação de mapas com diferentes escalas; 

 

 - Utiliza exemplos concretos, relacionados com problemas 

ambientais, riscos e catástrofes resultantes da interação meio e 

sociedade, na atualidade e a diferentes escalas; 

 

- Participa em debates/simulações; 

 

 - Investiga problemas ambientais, demográficos e sociais; 

 

- Pesquisa exemplos concretos de solidariedade territorial e sentido 

de pertença face ao ordenamento do território, riscos e catástrofes; 

 

- Participa e/ou desenvolve campanhas de solidariedade/ 

sensibilização, tendo em vista transformar os cidadãos em 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Testes escritos 

(60%) 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(15%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Geografia 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

participantes ativos. 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula: 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

(10%) 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

(10%) 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Educação moral e religiosa católica: 5.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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|
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 

Viver juntos: 

 

 

Advento e Natal: 

 

 

 

 

 

 

 

A Família, 

comunidade de 

amor: 

 

 

 

 

 

 

Construir a 

fraternidade: 

 

A mudança, uma constante na vida; 

Abraão, modelo de pessoa em caminho de mudança e 

crescimento interior; 

A importância dos grupos; 

A Aliança de Deus com a humanidade; A Aliança, condição 

facilitadora da relação entre as partes;  

O Advento: tempo de espera e de esperança; As figuras do 

Advento; 

Natal: Deus encarna na história; O significado da esperança cristã; 

 

Funções e definição de família; 

Projeto de Deus para a família, na mensagem bíblica; 

Comunhão de pessoas que vivem no amor; 

Participação e corresponsabilidade na vida em família; 

Significado da palavra “fraternidade” e o seu alcance social e 

religioso; 

O amor universal de Deus;  

A comunidade modelo dos primeiros cristãos; 

 

As ameaças à fraternidade; 

A mensagem cristã sobre o perdão; 

A construção de um mundo fraterno; 

Propostas para a promoção do bem comum e o cuidado do outro; 

- Valoriza a mudança como condição do crescimento humano; 

 

-Identifica na figura bíblica de Abraão o modelo de uma pessoa em 

caminho; 

 

- Valoriza a diversidade dos membros de um grupo como fator de 

enriquecimento; 

 

- Interpreta textos bíblicos sobre a Aliança; 

 

 

- Compreende o sentido do Advento e as figuras principais do 

mesmo; 

 

- Conhece a situação histórica do nascimento de Jesus, o seu 

sentido, e promove o valor da esperança na sociedade de acordo 

com a mensagem de Jesus;  

 

-Reconhece as diferentes funções da família; 

 

-Identifica o projeto de Deus para a família; 

 

- Reconhece os valores do amor e a participação de todos na vida da 

família; 

 

- Reconhece a igualdade de todo o ser humano e a comum filiação 

divina; 

 

- Identifica os valores evangélicos da partilha e do perdão; 

 

- valoriza o bem comum e a solidariedade; 

 

- Estabelece um diálogo entre a cultura e a fé 

 

- Valoriza a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a 

diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade no cumprimento das leis; 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Trabalhos em 

grupo/pares/ 

individuais/orais 

(45%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 2019/ 2022 

Página 18 de 26 

 

Educação moral e religiosa católica: 5.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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

E
S 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

  

Grelhas de registos 

de observação de 

aula 

Atitudes e valores 

(50%): 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Educação moral e religiosa Católica: 6.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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|
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 

 

 

 

 

 

A Pessoa Humana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, um Homem 

para os outros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partilha do Pão: 

 

Dimensões da Pessoa Humana; 

 

Direitos e deveres da Pessoa Humana; 

 

O percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a 

construção da sociedade; 

 

O núcleo central do cristianismo e do catolicismo; 

 

Responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo;  

 

 

Quem é Jesus de Nazaré? 

 

O Deus de Jesus;;     

 

A missão de Jesus; 

 

A Ressurreição, vitória da vida sobre a morte;  

 

 

A alimentação; 

 

Aa simbólica cristã do alimento e da refeição; 

 

A produção e o comércio dos alimentos; 

 

A fome e a injusta distribuição dos bens; 

 

Instituições nacionais e internacionais que lutam contra a fome; 

 

A Última Ceia: ser pão para os outros  

- Reconhece a pessoa como ser único que vive em relação; 

 

-Identifica as diferentes dimensões da pessoa valorizando a relação 

com o transcendente; 

 

-Identifica os direitos fundamentais da pessoa e da criança, a partir 

da noção de dignidade; 

 

- Conhece organizações católicas que trabalham pela promoção da 

dignidade humana;  

 

- Reconhece a relação com Jesus de Nazaré como o centro da 

identidade cristã;; 

 

 - Identifica o Deus misericordioso como núcleo central da 

mensagem cristã; 

 

-Compreende a missão de Jesus, o Filho de Deus; 

 

- Reconhece a Ressurreição de Jesus como vitória sobre a morte; 

 

 

-Identifica a dimensão simbólica da refeição; 

 

- Reconhece a injusta distribuição dos bens; 

 

- Conhece instituições que se focam na eliminação da fome; 

 

- Percebe o valor da solidariedade; 

 

-Reconhece a mensagem essencial da Última Ceia; 

 

- Está consciente que a partilha dos bens supõe a partilha de si e 

valoriza a atitude de voluntariado;  

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Trabalhos em 

grupo/pares/ 

individuais/ orais 

(45%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Educação moral e religiosa Católica: 6.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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

E
S 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula 

Atitudes e valores 

(50%): 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

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) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Educação moral e religiosa Católica: 7.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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|
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 

 

 

 

 

 

As Origens: 

 

 

 

 

 

 

 

As Religiões: 

 

 

 

 

 

 

Riqueza e sentido 

dos afetos. 

 

 

 

 

A Paz universal: 

 

As origens na perspetiva científica; 

 

Leitura simbólica das origens; Perspetiva bíblica e noutras 

tradições religiosas; 

 

Fé ou ciência? 

 

Criação: um acontecimento inacabado. 

 

Um olhar de esperança; 

 

  

O fenómeno religioso e a experiência religiosa; 

 

O núcleo central das várias religiões e o núcleo central do 

cristianismo e do catolicismo;     

 

Promoção do diálogo inter-religioso como suporte para a 

construção da paz e a colaboração entre os povos;  

 

 

A adolescência e o desenvolvimento da pessoa; 

 

Construção da personalidade; Preocupações e desafios; 

 

O agir moral e a questão religiosa; A mensagem cristã sobre a 

felicidade  

 

 

 

 

A paz como o grande sonho da humanidade; 

 

As razões da falência da paz; 

 

O direito à paz; 

 

A paz como diálogo, perdão e reconciliação; A proposta de Jesus; 

- Questiona a origem, o destino e o sentido da vida; 

 

-Conhece a criação tal como relatada nos textos bíblicos; 

 

-Identifica o projeto de Deus presente na mensagem bíblica; 

 

- Conhece textos sagrados de outras tradições religiosas sobre as 

origens;  

 

 

 

- Questiona a dimensão religiosa do ser humano; 

 

 - Percebe qual a função da religião na vida das pessoas; 

 

- Identifica várias manifestações religiosas; 

 

- Reconhece a identidade das religiões abraâmicas; 

 

 

 

- Compreende que a pessoa humana cresce e se desenvolve, e 

identifica a etapa da adolescência como relevante na formação da 

personalidade e no desenvolvimento da vocação pessoal; 

 

- Identifica as mudanças que ocorrem na pessoa durante a 

adolescência, as suas preocupações e a resolução dos problemas;  

 

 

- Interpreta criticamente episódios históricos e factos sociais 

relacionados com a falência da paz; 

 

- Reconhece que o direito à paz é universal e deriva da igual 

dignidade de todos os seres humanos; 

 

- Reconhece soluções fundamentais para solucionar conflitos; 

 

 - Identifica a paz como elemento essencial da identidade cristã, e o 

papel das outras religiões na construção da mesma; 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(45%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,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) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Responsável/autónomo 

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

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
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Educação moral e religiosa Católica: 7.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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

E
S 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa.  

Grelhas de registos 

de observação de 

aula 

Atitudes e valores 

(50%): 

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 
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Educação moral e religiosa Católica: 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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

E
N

TO
S|

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 

 O Amor Humano: 

 

 

 

 

 

 

 

O Ecumenismo: 

 

 

 

 

 

A liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologia e Valores: 

 

Amor e fecundidade humana; 

 

A paternidade e a maternidade responsáveis; 

 

A proposta da Igreja Católica sobre o controlo da natalidade; 

 

A responsabilidade perante os atos;  

 

O Cristianismo no primeiro milénio; 

 

O cisma entre Ocidente e Oriente; 

 

A Reforma Protestante; 

 

A identidade das igrejas da Reforma; 

 

O movimento ecuménico: o desejo da unidade perfeita; 

 

A Liberdade: desejo humano; opção pelo bem; 

 

Condicionamentos à liberdade; 

 

Páscoa: itinerário de libertação; 

 

Dignidade humana e livre escolha; 

 

A ecologia como reflexão acerca da casa comum;  

 

As razões que conduzem ao comportamento destrutivo; 

 

A mensagem cristã sobre a natureza; 

 

A responsabilidade sobre o futuro; 

 

 

 

 

- Reconhece a sexualidade, a fecundidade e o amor humano como 

essenciais à realização da pessoa; 

- Relaciona os dados das ciências sobre o planeamento familiar 

com a interpretação cristã da realidade e da pessoa humana; 

- Identifica um universo de valores fundado na perspetiva cristã e 

na liberdade responsável de cada pessoa; 

- Identifica o Cristianismo como uma comunidade de crentes na 

história humana; 

-Interpreta criticamente factos históricos sobre a separação entre 

as igrejas cristãs; 

- Identifica o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da 

Reforma; 

- Questiona o sentido da realidade enquanto espaço onde o ser 

humano exerce a sua liberdade; 

- Entende as situações de manipulação da consciência humana; 

Conhece os riscos das dependências; 

- Interpreta a Páscoa como experiência de libertação; 

- Reconhece na dignidade humana a sua relação com a Criação; 

- Interpreta criticamente a ação humana sobre a natureza; 

- Conhece a perspetiva religiosa sobre a natureza como local de 

encontro com Deus; 

- Reconhece o contributo do Cristianismo no cuidado da natureza; 

 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(45%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,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) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

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

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 
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Educação moral e religiosa Católica: 8.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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

E
S 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula 

Atitudes e valores 

(50%):  

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 
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Educação moral e religiosa Católica: 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À 

SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S|
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 

 

 

 

 

 

A Dignidade da Vida 

Humana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus, o grande 

Mistério: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto de Vida: 

 

A vida como dádiva de Deus e primordial direito humano; 

 

Dignidade e inviolabilidade da vida humana; 

 

A vida humana, um valor primordial mas não absoluto; 

 

A problemática da igualdade e da discriminação; 

 

A parábola do bom samaritano, paradigma do amor cristão; 

 

O cuidado dos mais frágeis e a denúncia dos atentados aos 

direitos; 

 

O início da vida humana; aborto; eutanásia; a posição da Igreja; 

 

O acreditar e o confiar humanos; 

 

A problemática da existência de Deus: crença e razão; 

 

As várias formas da recusa de Deus; 

 

A fé em Deus e as representações de Deus; 

 

A fé cristã: experiência de encontro, apelo à esperança e à 

construção de um mundo solidário; 

 

Vidas com sentido: o exemplo de alguns santos; 

 

 

Definição de projeto; vocação e profissão; 

 

Os grandes sonhos da humanidade: felicidade e uma sociedade 

justa; 

 

As várias opções de vida e a “opção fundamental”; 

 

Riscos e limitações da procura da felicidade com base no ter; 

 

O projeto de Abraão e de S. Paulo; 

O princípio da felicidade humana segundo as principais religiões; 

- Reconhece a dignidade e inviolabilidade da vida humana; 

 

- Compreende o valor da vida; 

 

- Interpreta criticamente factos sociais sobre a situação de grupos 

minoritários em desvantagem social; 

 

- Conhece a posição da igreja Católica face à dignidade humana; 

 

 - Aprofunda a mensagem cristã sobre o amor ao próximo e a 

dignidade da vida humana; 

 

-Identifica as atitudes que promovem a dignidade da vida humana; 

relaciona os dados da ciência, sobre a questão do início da vida 

humana, com a perspetiva da Igreja; 

 

 

- Equaciona respostas fundamentais sobre a existência de Deus; 

 

- Identifica as representações de Deus no Judaísmo e em Jesus; 

 

- Destaca a bondade e a grandeza de Deus; 

 

- Reconhece, em factos sociais e acontecimentos históricos, as 

transformações provocadas pela vivência da fé; 

 

 

- Identifica a necessidade/importância dos projetos na vida pessoal; 

 

- reconhece os valores necessários à concretização de projetos de 

vida verdadeiramente humanos; 

 

- Compreende a construção de projetos de vida na experiência de 

encontro com Deus; 

 

- Reconhece a Fé como elemento constitutivo da experiência de 

felicidade; 

Grelhas de registos 

de avaliação 

de: 

Trabalhos em 

grupo/pares/individ

uais/orais 

(45%) 

Expressão oral e 

escrita 

(transversal) 

(5%) 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

Questionador 

(A,F,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

Participativo/colaborador 

(B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Responsável /autónomo 

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

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Responsável/autónomo 

(C,D,E, F, G, I, J) 
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Educação moral e religiosa Católica: 9.º ano 

 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCRITORES DE DESEMPENHO/ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS AE 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

% 

DESCRITORES DO PA À 

SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

E
S 

 

 

Participação na sala de aula; 

Trabalho cooperativo/Cooperação; 

Cumprimento de instruções/comportamento na sala de aula; 

Sociabilidade. 

Responsabilidade: 

Posse e organização do material na aula 

Realização das tarefas escolares. 

- Realiza intervenções que revelam qualidade (estruturadas e 

contextualizadas); 

- Coopera com os colegas e procura manter um ambiente de 

trabalho razoável; 

- Apoia o trabalho colaborativo; 

- Sabe intervir de forma solidária; 

- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade; 

- Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Está disponível para se auto aperfeiçoar; 

- Executa com as ordens e instruções recebidas; 

- Apresenta o material necessário e revela organização; 

- Realiza as atividades da aula/casa. 

Grelhas de registos 

de observação de 

aula 

Atitudes e valores 

(50%):  

Participação 

Cooperação 

Cumprimento de 

instruções 

Comportamento na 

sala de aula 

Sociabilidade 

Responsabilidade: 

Posse e organização 

do material na aula 

Realização das 

tarefas 

 

 


