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

3.o

Português

Objeto de Avaliação

Escrita

Leitura

Oratidade

Dominio

20

20

20

Ponderação

-lndicar as diferentes possibilidades de representar g raficamente os
fonemas
-Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados
-Redigir textos corretamente de acordo com as formas de representação
escrita
-Avaliar os seus textos e aperfeiçoá-tos
-Escrever textos de géneros variados, adequados à finalidade pretendida

-Ler textos com características narrativas e descritivas, a
diferentes finalidades
-Distinguir características específicas nos diferentes tipos se texto
-Ler textos com entoação e ritmo adequados
-Reatizar leitura silenciosa e autónoma
-Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de
sentidos do texto
-ldentificar o tema/assunto do texto ou de partes do texto
-Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto

-lnterpretar o essencial de discursos orais
-ldentificar, organizar e registar informação retevante em função dos
objetivos de escuta
-Fazer inferências, esctarecer dúvidas, identificar diferentes
intencionalidades comunicativas
-Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras
-Gerir corretamente a tomada de vez na comunicação oral
-Usar a palavra para expor conhecimentos e apresentar narrações
-Planear, produzir e avatiar os próprios textos
-Detetar semethanças e diferenças entre texto oral e texto escrito

Descritores Operativos

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

Perfildo
Aluno

L



Matemática Números e Operações

Gramática

Educação Literária

25

20

20

-Ler e representar números no sistema de numeraçáo decimal até à
centena de milhar
-ldentificar o valor posicional de um algarismo e retacionar os vatores das
diferentes ordens e classes
-Comparar e ordenar números naturais
-Realizar estimativas do resultado de operações e avatiar a sua
razoabilidade
-Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utitizá-tas
em situações de cátculo
-Reconhecer e memorizar factos básicos da muttipticação e da divisão
-Calcular com números racionais não negativos na representação decimat,

r e acento acento
-ldentificar a classe das palavras: determinante (possessivo e
demonstrativo), quantificador numeral e advérbio
-Conjugar verbos regulares e irregutares no presente, no pretérito
perfeito e no futuro do modo indicativo
-Utitizar corretamente os tempos verbais para exprimir anterioridade,
posterioridade e simultaneidade
-Manipular diferentes processos para expressar noções de grau numa
frase
-Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal
e grupo verbat) e das funções sintáticas centrais (sujeito e predicado)
-Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados
-Recorrer de modo intencional e adequado a conectores diversificados,
em textos orais e escritos
-Usar frases complexas para exprimir sequências
-Depreender o significado de palavras a partir da sua anátise e a partir
das múttiptas relações que podem estabelecer entre si
-Deduzir significados de palavras e/ou expressões que näo correspondam
ao sentido literal
-Conhecer a família de patavras como modo de organização do léxico
-Mobilizar ente as de

r ler e ler obras lite
-Fazer a leitura dramatizada de obras literárias
-Antecipar o tema com base em noções elementares de género e nos
textos visuais
-Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos
-Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados petas histórias
ouvidas ou lidas
-Apresentar obras literárias em púbtico
- Desenvolver um projeto de leitura, a partir das suas preferências

-Exprimir opiniões e fundamentá-tas
-Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

A, B, C, D, F,

G, I,J

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J
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Estudo do ¡\teio Sociedade

Resolução de probtemas,
Raciocínio e Comunicaçåo

Organização e Tratamento de
Dados

Geometria e Medida

2 5

25

25

25

-Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as
referências temporais a.C. e d.C.
-Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história
locaI
-Reconhecer vestígios do passado local

-Conceber e apticar estratégias na resolução de problemas com números
racionais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e
avatiar a ptausibitidade dos resultados
-Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar
raciocinios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e
tinguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminotogia e
simbotogia)
-Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utitizando tinguagem
própria da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados;
-Desenvotver o interesse pela Matemática e vatorizar o seu papel no
desenvolvimento das outras ciências e dominios da atividade humana e
social
-Desenvotver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
matemáticos
-Desenvotver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações
que envolvam a Matemática

-Anatisar e interpretar informação de natureza estatística representada de
diversas formas
-Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e
acontecimentos possíveis (prováveis e pouco prováveis)
-Resolver probtemas envolvendo a organização e tratamento de dados
-Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística
(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar
formas de organização e representação de dados, anatisar e conctuir)

-Desenhar e descrever a posição de potígonos recorrendo a coordenadas,
em grelhas quadriculadas
-ldentificar propriedades de figuras planas e de sótidos geométricos e fazer
classificações, justificando os critérios utitizados
-Medir comprimentos, áreas, .volumes, capacidades e massas, utitizando e
relacionando as unidades de medida do 5l
-Fazer estimativas de medidas
-Conceber e apticar estratégias na resolução de probtemas envotvendo
grandezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço

recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos
-Representar números racionais não negativos na forma de fração e
decimal
-Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas
-Resolver problemas

A, B, C, D, E,

G, l,J

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

A, B, C, D, F,

l,J

A,B,C
F, l,J

D E,t
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Sociedade/ natureza/
tecnologia

Tecnologia

Natureza

25

25

25

-ldentificar diferenças e semethanças entre o passado e o presente de
um lugar quanto a aspetos naturais, sociais, culturais e tecnológicos
-Reconhecer as potencialidades da internet, utitizando as TIC com
segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em sigilo

-Distinguir diferentes formas de interfe rência do Oceano na vida
humana
-Reconhecer o modo como as modificações ambientais provocam
desequitíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos e da
sociedade
-ldentificar um probtema ambiental ou social existente na sua
comunidade, propondo sotuções de resotução

-Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros
-Reconhecer a importância da preservação da Natureza
-Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que os seus
descendentes apresentam semethanças e diferenças dos progenitores
-Relacionar fatores do ambiente com o Ciclo da Vida das plantas e dos
animais
-Localizar, no planisfério/gtobo terrestre, as principais formas físicas da
superfície da Terra
-Distinguir formas de relevo do meio local, locatizando-os em plantas ou
mapas de grande escala
-ldentificar os diferentes agentes erosivos, reconhecendo que dão
origem a diferentes paisagens à superficie da Terra
-Retacionar os movimentos de rotação e translação da Terra com a
sucessão do dia e da noite e as estações do ano
-Compreender que as fases da Lua resultam do seu movimento em torno
da Terra e dependem das posições relativas da Terra e da Lua em
relação ao So[
-Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, liquidos e gases
-ldentificar a existência de transformações reversiveis (condensação,
evaporação, sotid dissolução, fusão)

ro de uma instituição loca
-Reconhecer e vatorizar a diversidade de etnias e cutturas existentes na
sua comunidade
-ldentificar alguns Estados Europeus, locatizando-os no mapa da Europa
-Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos
povos europeus
-Reconhecer casos de desrespeito dos Direitos da Criança
-Conhecer procedimentos adequados em situação de queimaduras,
hemorragias, distensões, fraturas, mordeduras de animais e hematomas
-Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida saudável
-Reconhecer que o consumo de á[coo[, de tabaco e de outras drogas é

aI a saúde

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

A, B, C, D, E,

F,H, l,J
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Educação Física

Educação Artística

Ginástica

Exp. Dram./
Teatro

Dança

It{úsica

Artes Visuais

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação e
Reflexão

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação e
Reflexão

Apropriação e
reftexão

lnterpretação e
comunicação

Experimentação
e criação

Experimentação
e Criação

lnterpretação e
Comunicação

Apropriação
Reflexão

e

30

10

715

7,5

10

7,5

715

7,5

7,5

10

10

7,5

7,5

-Combinar posições de equitíbrio estático, com marcha lateral, para trás e
para a frente, e *meias-voltas.
-Lançar e receber o arco na vertical, com cada uma das mäos, evitando
que toque no soto
-Lançar o arco para a frente, no solo, fazendo-o voltar para trás, seguido

-Adequar as possibitidades expressivas da voz a diferentes contextos e
situações de comunicação

-Exprimir opiniões pessoais e estabetecer retação entre acontecimentos da
vida real e as situaçöes dramáticas desenvotvidas em aula

-Analisar os espetáculos com uma interpretação pessoal
-Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo

-Criar pequenas sequências de movimento e/ou coreografias

-Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artistico

-Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança

-Utitizar movimentos do corpo

-Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia
ou outro, utitizando vocabulário apropriado, reconhecendo a música como
construção social, património e fator de identidade cuttural

-lnterpretar rimas, trava-tínguas, lengatengas, etc., com diferentes
i ntencionatidades expressivas
-Cantar cançöes com caraterísticas musicais e culturais diversificadas

-Experimentar sons vocais e diferentes fontes sonoras
-Explorar fontes sonoras diversas de forma a conhecê-las como potencial
musical
-lmprovisar pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas

-Manifestar capacidades expressivas e criativas
-Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas

-Diatogar sobre o que vê e sente
-Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais

- Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais, integrada em
diferentes contextos culturais

-Reconhecer o papel dos media na informação sobre o mundo atual
-Saber comunicar: colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências,
comprovar resuttados e saber comunicá-los, reconhecendo como se
constrói o conhecimento

c, D ,E,F,
J

t

G

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

D, E,

,J

A,
G,

B

H

c,
I

D F ,

,

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

B, C, D, E, F,

G, I,J

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

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

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

,

A,B,C,D,E
F, G, H, l, ..1

A,B,G, I,J

A, B, C,

F, G, H,
D, E,

J

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

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

"Literacia Digita["

Apoio ao Estudo

Comunicar e cotaborar

lnvestigar e pesquisar

Criar e inovar

Cidadania digitat

Organizaçãó e apresentação
Apticaçäo de conhecimentos

Métodos de estudo
Autonomia

Percursos na Natureza

Jogos

100

100

30

40

-Compreender a necessidade de p
dispositivos digitais

seguras na utilização de

-Adotar uma atitude responsável no uso das tecnologias e em ambientes
digitais
-Conhecer programas informáticos para desenho e ilustração e explorar as
suas funcionatidades
-Conhecer programas informáticos para processamento de texto e exptorar
as suas funcionatidades
-Redigir textos e formatá-tos em diferentes ferramentas digitais
-Conhecer programas informáticos para tratamento de imagens e explorar
as suas principais funcionalidades
-ldentificar e resolver problemas matemáticos, com apoio em ferramentas
digitais
-utitizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramenta de
apoio
-Apresentar e partilhar os produtos desenvotvidos, utilizando meios digitais
de comunicação e cotaboração
-Apropriar-se de métodos de trabalho, nas pesquisas e recolha de
informação
-Formular questöes que permitam orientar a recolha de dados
-Definir palavras-chave para tocatizar informação
-Reatizar pesquisas de acordo com o tema a desenvolver

-ldentificar e expor dúvidas
-Explorar diferentes estratégias de estudo
-Organizar e tratar informação com fins comunicativos
-Apticar o conhecimento em novas situações
-Articular conhecimentos

com os e interpretar

professor e co

simples (no

o percurso e

percurso e no mapa)
Cum pri f as orientações do labo rado res durante

com binar as habit I dades aprendidas anteriormente , mante ndo a perceção
da do de da e out ros ntos de referência

-Praticar jogos infantis (coletivos, em concurso i
-Cumprir regras

ou a pares)

de salto para que o arco passe por entre as suas pernas, agarrando-õ-iÉl
do corpo com uma das mãos
-Saltar à corda em corrida e no [oca[ (a pés juntos e pé coxinho), com
coordenação e ftuidez de movimentos
-Lançar e receber o arco com as duas mãos, no plano horizontal,
posicionando-se para ficar dentro do arco na receção
-Rolar a bota (ou outro objeto) sobre diferentes superfícies do corpo,
controlando o seu movimento pelo ajustamento dos segmentos cor.porais

A, B, C, D, E,

F,G,H, I,J

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

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

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

E,

6



lnstrumentos
de avaliação*:

Participaçáo oral
Fichas de avaliação (formativa, sumativa)
Fichas formativas (individuais e/ou de grupo)

Fichas de trabalho

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

Grelhas de observação
Trabalhos individuais e de grupo

Autoavaliação

-Comunicar e cotaborar com os colegas utilizando ferramentas digitais
-Desenvolver a autonomia e o pensamento computacional

A L¡nguagens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

ARe¡s or coMPETÊNcns Do pA

D Pensamento crítico e pensamento cr¡at¡vo G

E Relacionamento ¡nterpessoal H

F Desenvolvimento pessoal e autonom¡a I

Bem-estar, saúde e ambiente

Sensibilidade estética e artística

Saber científìco, técnico e tecnológico

Consc¡ênc¡a e domínio do corpo

oO Coordenador de Departamento f
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