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Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística, Educação Física, Apoio ao Estudo e Oferta Complementar

Matemática

Português

Objeto de Avaliacão

Resotução de problemas,
Raciocínio e Comunicação

Organização e Tratamento de
Dados

Geometria e Medida

Números e Operações

Gramática

Educaçäo Literária

Escrita

Leitura

Oralidade

Domínio

25

25

25

25

70

20

20

20

20

Ponderação

- Exprimir, expticar raciocinios e aplicar estratégias na resolução de
problemas

- lnterpretar a informação representada

- ldentificar e comparar sótidos geométricos
- Descrever figuras no plano
- ldentificar e/ou utitizar unidades de medida comprimento e dinheiro

- Ler e representar números no sistema de numeração decimal até 100
- ldentificar o valor posicional de um atgarismo
- Efetuar contagens
- Adicionar e subtrair números naturais
- Comparar e ordenar números
- Descrever regularidades

- Conhecer e apticar regras etementares de ortografia e de pontuação

- Ouvir ter e ler textos titerários
- Recontar, exprimir opiniões/apreciações
- Compreender/interpretar

- Escrever patavras, frases e textos curtos com adequada correção
ortográfica
- Utilizar sinais de pontuação

- Ler patavras e pequenos textos
- lnterpretar a informação, identificar o sentido gtobat

- Escutar e interagir com adequações ao contexto e regras
- Compreender e interpretar enunciados orais
- Produzir discursos com ctareza e com correção

Descritores Operativos

A, B, C, D, E, F,
G,H, l,J

A, B, C, D, F, I,
J

A, B, C, D, E, F,
l,J

A,B,C,D,E,F
G,H, l,J

A, B, C, D, F, G,
l,J

A,B,C,D,E,F
G,H, l,J

A, B, C, D, E, F,
G,H,lJ

A,B,C,D,E,F
G,H, I,J

A,B,C,D,E,F
G,H, l,J

Perfil do Aluno

t



Educação Artística

Estudo do lrteio

Música

Artes Visuais

Sociedade/ natureza/
tecnologia

Tecnotogia

Natureza

Sociedade

lnterpretação e

Experimentação
e criação

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação
Reflexão

e

715

10

t0

7,5

7,5

25

25

25

25

- lnterpretar rimas, trava-tínguas,
- Cantar cançöes com caraterísticas musicais e culturais diversificadas

- Experimentar sons vocais e diferentes fontes sonoras
- lmprovisar pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas

mentar possi dades expressivas
- Manifestar capacidades expressivas e criativas
- Apreciar os seus trabathos e dos seus colegas

- Diatogar sobre o que vê e sente
- Compreender a intencionatidade dos símbolos e dos sistemas de
comunicação visuaI
- Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras
narrativas visuais

- Observar diferentes universos visuais,
específico e adequado

utrtrzando um vocaÞulario

as espaços
- Colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar
resultados e saber comunicar
- Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação e de
responsabitidade
- Manifestar atitudes conducentes à do ambiente

- Reconhecer q
quotidiano
- ldentificar as
- ldentificar as

uea responde a necessi ea

funções dos objetos e materiais
de diferentes materiais

- Verificar alterações morfológicas nas etapas da vida humana- ldentificar situações e comportamentos de risco para a saúde e
segurança
- ldentificar fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicotógico
- Reconhecer as implicaçöes das condições atmosféricas
- Comunicar ideias e conhecimentos
- Reconhecer a diversidade de seies vivos e distingui-tos de formas não
vivas
- Reconhecer a importância do Sol
- Reconhecer as necessidades básicas dos seres vivos

- Conhecer datas e factos significativos da sua história
- Estabelecer retações de parentesco
- ldentificar profissões
- Associar os principais símbolos nacionais à sua nacionatidade

A, B, C, D, E, F,

A,B,G, I,J

A, B, C, D,
G, H, I,

E,

J
F t

A, B, C, D, F, G,
H,

A, B, C, D, G, l,
J

A, B, C, D,

G, H, I,
E,

J
F t

A, B, D, E, F, G,
H, l,J

A, B, C, D, E, F,
H, l,J

A, B, C, D, E, G,
l,J
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Oferta Complementar

"Literacia Digital"

Apoio ao Estudo

Educação Fisica

Comunicar e colaborar

lnvestigar e pesquisar
Criar e inovar
Cidadania digitat

e
mentos

Métodos de estudo
Autonomia
Jogos

Deslocamentos e Equilíbrios

Perícias e Maniputações

Exp. Dram./
Teatro

Dança

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação e
Reflexão

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação e
Reflexão

Apropriação e
reftexão

comunlcacao

100

100

40

30

30

10

7,5

7,5

r0

7,5

7,5

7,5

- Compreender a necessidade de práticas seguras na utilização --
dispositivos digitais
- Conhecer programas informáticos para processamento de texto e
explorar as suas funcionalidades
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramenta de

- Realizar tarefas de forma autónoma
- ldentificar e expor dúvidas
- Articutar conhecimentos

- Praticar jogos infantis (individuais)
- Cumprir regras

e ventral
- Rotar sobre si próprio
- Saltar sobre obstáculos de atturas e comprimentos variados
- Saltar um rìor

- Lançar uma bola em precisão
- Lançar e receber a bota com as duas mãos
- Fazer toques de de um balão

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo
- Transformar os objetos
- lmaginar e descrever personagens
- Produzir pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios

-Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre acontecimentos da
vida real e as situações dramáticas

- ldentificar diferentes estilos e géneros de teatro
- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo

- Criar pequenas sequências de movimento

- Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança

- Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do corpo no espaço- Utitizar e adequar movimentos do corpo com estruturas ritmicas
marcadas

- Partilhar as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes
tipos de música

- Comunicar e realizar sequências de movimentos corporais

A,B,C,D,E,F
G,H, l,J

A, B, C, D, E, F,l

A,B,C,D,E,F
G,J

B, C, D, E, F, G,
J

B c D, E, F, G,
J

,

A, B, C, D, E, F,
G,H, l,J

A, B, C,
H

D, F, G,
I

A, B, C, D, G, I,
J

B, C, D, E, F, G,
l,J

A, B, D, E, F, G,
H, l,J

A,B,C,D,E,F
G,H, l,J

A,B,C,D,E,F
G,H, I,J

G,H, l,J
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lnstrumentos de
avaliação*:

Participação oral
Fichas de avaliação
Fichas formativas (individuais e/ou de grupo)

Fichas de trabatho

Questionários
Trabalhos extra-aula
Trabathos práticos
Trabalho em contexto de DAC

Grethas de observação
Trabalhos individuais e de grupo

Autoavaliaçåo

aporo
- Desenvolver a autonomia e o pensamento computacional

ÁR¡ns or comperÊ¡¡c¡ts oo pn

A Linguagensetextos

B .lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

D Pensamento crítico e pensamento criat¡vo

E Relacionamentointerpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonomia

Bem-estar, saúde e ambiente

Sensibilidade estéticâ e artística

Saber científico, técn¡co e tecnológico

J Consciência e domínio do corpoG

H

I

O Coordenador de Departamento 0
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