1º, 2º e 3º Ciclos
STANDARDS *

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS
AO AEP

5

4

3

2

1
• Não compreende os conteúdos/Aprendizagens
Essenciais abordados nas aulas.
• Não relaciona os conhecimentos com outros da própria
disciplina e/ou de outras áreas disciplinares.

• Aplica de forma contextualizada os

Aplicação prática conhecimentos/ Aprendizagens Essenciais aprendidos
a novas situações apresentadas.
dos
conhecimentos • Executa com facilidade exercícios práticos sobre os

• Não aplica os conhecimentos/Aprendizagens Essenciais
aprendidos a novas situações.
• Não executa exercícios práticos sobre os conteúdos
abordados.

conteúdos abordados.

• Aplica com alguma dificuldade os
conhecimentos/Aprendizagens Essenciais aprendidos a
novas situações apresentadas.
• Executa com alguma dificuldade exercícios práticos
sobre os conteúdos abordados.

• Age de acordo com os princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, sendo
sempre responsável e respeitando sempre o outro.

• Age de acordo com alguns princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, sendo
responsável e respeitando o outro.

• Não age de acordo com os princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, não
sendo responsável e não respeitando o outro.

Aquisição de
conhecimentos

• Mostra sempre vontade em fazer o trabalho bem
feito, com rigor e é perseverante perante as
dificuldades, não desistindo.

Atitudes e
Valores
perante o
conhecimento

• Mostra alguma vontade em fazer o trabalho bem feito,
com rigor e é pouco perseverante perante as dificuldades,
desistindo algumas vezes.

Nível intermédio

• Compreende pelo menos metade dos
conteúdos/Aprendizagens Essenciais abordados nas aulas.
• Relaciona com alguma eficácia os conhecimentos com
outros da própria disciplina e/ou de outras áreas
disciplinares.

Nível intermédio

• Compreende todos os conteúdos/Aprendizagens
Essenciais abordados nas aulas.
• Relaciona eficazmente os conhecimentos com
outros da própria disciplina e/ou de outras áreas
disciplinares.

• Não mostra vontade em fazer o trabalho bem feito,
com rigor e desiste perante as dificuldades.

• Mostra sempre interesse, criatividade, quer
sempre aprender mais e procura melhorar seguindo
as indicações do professor.

• Mostra algum interesse, criatividade e nem sempre
quer aprender mais e nem sempre procura melhorar
seguindo as indicações do professor.

• Não mostra interesse, criatividade e nem quer
aprender mais e não procura melhorar seguindo as
indicações do professor.

• É sempre solidário, ponderando sempre as suas
ações em função do bem comum.

• É, por vezes, solidário, ponderando algumas vezes as
suas ações em função do bem comum.

• Não é solidário e não pondera as suas ações em função
do bem comum.

• Esforça-se sempre por ser autónomo na realização
das tarefas propostas.
• Age sempre democraticamente com os colegas e
professores, respeitando sempre a liberdade de cada
um.

• Esforça-se, algumas vezes, por ser autónomo na
realização das tarefas propostas.
• Nem sempre age democraticamente com os colegas e
professores, e nem sempre respeita a liberdade de cada
um.

• Não se esforça por ser autónomo na realização das
tarefas propostas.
• Não age democraticamente com os colegas e
professores, e não respeita a liberdade de cada um.

DESCRITORES
Standards*(1º Ciclo): 5 - Muito Bom; 4 - Bom; 3 - Suficiente; 2 – Insuficiente; 1 – Insuficiente.
Standards* (2º e 3º Ciclos): 5 – Excelente; 4 – Satisfaz Bastante; 3 – Satisfaz; 2 – Não Satisfaz; 1 – Não Satisfaz

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Áreas

Peso

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos
• Aplicação prática
dos conhecimentos

15%

ORALIDADE

• Atitudes e
valores perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

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

Aprendizagens Essenciais

Compreensão
. Selecionar informação relevante em função dos
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas
diversas. Organizar a informação do texto e registá-la, por
meio de técnicas diversas.
Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos
interlocutores.
Expressão
-Preparar apresentações orais (exposição, reconto,
tomada de posição) individualmente ou após discussão
de diferentes pontos de vista.
-Planificar e produzir textos orais com diferentes
finalidades.
-Intervir, com dúvidas e questões, em interações com
diversos graus de formalidade, com respeito por regras
de uso da palavra.
-Captar e manter a atenção da audiência (postura
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).
-Produzir um discurso com elementos de coesão
adequados (concordância; tempos verbais; advérbios;
variação das anáforas; uso de conectores frásicos e
textuais mais frequentes)

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:
➢ compreensão de textos em diferentes suportes
audiovisuais para:
- observação de situações que envolvam informar,
expor, narrar, descrever;
- identificação de informação explícita e dedução de
informação implícita a partir de pistas textuais;
seleção de informação relevante para um
determinado objetivo;
-registo de informação relevante (por meio de
desenho, de esquema, de reconto, de paráfrase); análise de texto para distinção entre facto e opinião;
avaliação de discursos tendo em conta a adequação à
situação de comunicação;
-produção de discursos para apresentação à turma,
por exemplo, com diferentes finalidades:
- fazer apreciações de livros, de filmes, de discursos
para, por exemplo, os recomendar aos colegas;
- referir factos para sustentar uma opinião ou para
identificar problemas a resolver;
- narrar acontecimentos vividos ou imaginados;
descrever personagens, comportamentos; espaços;
expor trabalhos sobre temas disciplinares e
interdisciplinares, realizados individualmente ou em
grupo;
-utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em
apresentações orais sobre livros, filmes, músicas, por
exemplo; realização de percursos pedagógicodidáticos interdisciplinares, com Ciências Naturais,
História e Geografia de Portugal, Matemática,
Educação Física, Educação Visual, Educação
Tecnológica, Educação Musical e Inglês

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação

Domínios/
Temas e
Áreas

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores do
Perfil Dos Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação

• Inquérito:

• Aquisição de
conhecimentos

20%

LEITURA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

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

Ler textos com características narrativas e expositivas de
maior complexidade, associados a finalidades várias
(lúdicas, estéticas, publicitárias e informativas) e em
suportes variados.
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
- Explicitar o sentido global de um texto.
- Fazer inferências, justificando-as.
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado
(partes e subpartes).
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto.
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de
informação.
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de
informação.
-Analisar textos em função do género textual a que
pertencem (estruturação e finalidade): verbete de
enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e
carta formal (em diversos suportes)

Promover estratégias que envolvam:
- Questionários orais/escritos sobre
➢ manipulação de unidades de sentido através de
perceções e opiniões;
atividades que impliquem: segmentar textos em
- Entrevistas;
unidades de sentido; reconstituir o texto a partir de
- Outros (dando cumprimento ao DL
pistas linguísticas e de conteúdo; estabelecer
nº 54/2018).
relações entre as diversas unidades de sentido;
sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto
• Observação:
relevantes para a construção do sentido;
- Grelha de observação do
➢ realização de diferentes tipos de leitura em voz
desempenho científico/atitudinal;
alta (ler muito devagar, ler muito depressa, ler muito
- Lista de verificação de
alto, ler murmurando, ler em coro, fazer leitura
atividades/trabalhos propostos;
coletiva, leitura dramatizada, leitura expressiva) e
- Grelha de observação do trabalho
silenciosa (por exemplo, leitura na pista de
experimental;
pormenores, leitura para localização de uma
- Grelha de observações orais;
informação);
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
➢ compreensão de textos através de atividades que
54/2018).
impliquem: mobilizar experiências e saberes
• Análise de Conteúdo:
interdisciplinares; localizar informação explícita;
- Portefólios;
• extrair informação implícita a partir pistas
- Relatórios de atividades;
linguísticas;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
• inferir, deduzir informação a partir do texto;
- Trabalhos escritos;
- aquisição de saberes relacionados com a
- Cadernos diários;
organização do texto própria do género a que
-Reflexões críticas;
pertence (narrar, descrever, informar).
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
➢ - pesquisa e seleção de informação essencial, com
54/2018).
recurso à WEB;
• Testagem:
➢ - monitorização da compreensão na leitura;
- Testes;
➢ - realização de percursos pedagógico-didáticos
- Questionamento oral;
interdisciplinares, com Ciências Naturais, História e
- Fichas de trabalho;
Geografia de Portugal, Matemática, Educação Física,
- Questões aula;
Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação
- Miniteste;
Musical e Inglês. As aprendizagens Essenciais destas
- Testes digitais;
disciplinas preveem capacidades de análise de texto,
- Quizzes;
de registo e tomada de notas, seleção de informação
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
pertinente a partir de análise de fontes escritas, por
54/2018).
exemplo.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

20%

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

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

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

-Ler integralmente textos literários de natureza
narrativa, lírica e dramática (no mínimo, um livro
infantojuvenil, quatro poemas, duas lendas, três
contos de autor e um texto dramático -selecionados
da literatura para a infância, de adaptações de
clássicos e da tradição popular). Interpretar o
texto em função do género literário.
-Inferir o sentido conotativo de palavras e
expressões. Reconhecer a estrutura e os elementos
constitutivos do texto narrativo: personagens,
narrador, contexto temporal e espacial, ação.
-Explicar recursos expressivos utilizados na
construção dos textos literários (designadamente
personificação, comparação).
-Analisar o modo como os temas, as experiências e
os valores são representados nas obras lidas e
compará-lo com outras manifestações artísticas
(música, pintura, escultura, cinema, etc.).
-Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.
-Fazer declamações e representações teatrais.
- Expressar reações aos livros lidos e partilhar
leituras através
de declamações, representações teatrais, escrita
criativa,
apresentações orais.
- Desenvolver um projeto de leitura que integre
explicitação de objetivos de leitura pessoais e
comparação de temas comuns em obras, em
géneros e em manifestações artísticas diferentes
(obras escolhidas em contrato de leitura com
professor).

Promover estratégias que envolvam:
Aquisição de saberes (noções elementares de
géneros como contos de fadas, lengalengas,
poemas) proporcionados por:
-escuta ativa de obras literárias e de textos de
tradição popular;
- leitura de narrativas e de poemas;
compreensão de narrativas literárias com
base num percurso de leitura que implique:
imaginar desenvolvimentos
narrativos a partir da mobilização de
experiências e vivências; antecipar ações
narrativas a partir de elementos do paratexto,
sequências de descrição e de
narração; mobilizar conhecimentos sobre a
língua e sobre o mundo para
interpretar expressões e segmentos de texto;
justificar as interpretações;
questionar aspetos da narrativa;
criação de experiências de leitura (por
exemplo, na biblioteca escolar) que
impliquem ler e ouvir ler; fazer dramatizações,
recontos, recriações; exprimir reações
subjetivas enquanto leitor; motivar colegas
para a leitura de livros; realização
de percursos pedagógico-didáticos
interdisciplinares, com todas as disciplinas
(Ciências Naturais, História e Geografia de
Portugal, Matemática, Educação Física,
Educação Visual, Educação Tecnológica,
Educação Musical e Inglês).

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento
25%

ESCRITA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Descritores do
Perfil dos
Alunos

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

Aprendizagens Essenciais

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de
diferentes finalidades e géneros textuais. Planificar a
escrita por meio do registo de ideias e da sua
hierarquização.
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo
com o género textual que convém à finalidade
comunicativa.
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de
pontuação.
Aperfeiçoar o texto depois de redigido.
Escrever textos de natureza narrativa integrando os
elementos que circunscrevem o acontecimento, o tempo
e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a
conclusão, com recurso a vários conectores de tempo, de
causa, de explicação e de contraste.
Escrever textos em que se defenda uma posição com
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou
após discussão de diferentes pontos de vista

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:
Promover estratégias que envolvam:
- desenvolvimento e consolidação de conhecimento
relacionado com o alfabeto e com as regras de
ortografia,
ao
nível
da
correspondência
grafemafonema e da utilização dos sinais de escrita
(diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos; sinais
de pontuação e sinais auxiliares escrita);
- consciencialização da existência de diferentes modos
de organizar um texto, tendo em conta finalidades
como narrar, descrever, informar;
- modificação textual com recurso à manipulação de
frases e de segmentos
textuais (expansão, redução, paráfrase), bem como à
alteração de perspetiva ou descrição de
personagens…;
- planificação, textualização e revisão de textos curtos
escritos pelos alunos, para divulgação;
- revisão (em função dos objetivos iniciais e da
coerência e coesão do texto) e
aperfeiçoamento textual, com recurso a auto e a
heteroavaliação;
- divulgação e partilha dos textos produzidos pelos
alunos;
- realização de percursos pedagógico-didáticos
interdisciplinares, com Ciências Naturais, História e
Geografia de Portugal, Matemática, Educação Física,
Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação
Musical e Inglês. As
aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem
capacidades de
organização de sumários, de registos de observações,
de relatórios, de
criação de campanhas de sensibilização, de criação
textual.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
Nota: Oficina de escrita
Análise/ TESTAGEM
Ditado – campeonato de
Ortografia.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

20%

GRAMÁTICA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

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

Aprendizagens Essenciais

Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo
e intransitivo) e verbo auxiliar, advérbio, conjunção.
Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito maisqueperfeito (simples e composto) do modo indicativo.
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.
Sistematizar processos de formação do feminino dos
nomes e
adjetivos.
Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao
número.
Identificar os constituintes da frase com as seguintes
funções
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo,
predicado,
complemento (direto e indireto)
Distinguir frases simples de frases complexas.
Empregar, de modo intencional e adequado, conectores
com
valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.
Compreender a composição como processo de formação
de
palavras.
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.
Mobilizar formas de tratamento mais usuais no
relacionamento
interpessoal, em diversos contextos de formalidade.

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
Promover estratégias que envolvam:
perceções e opiniões;
- exercitação e observação de construções frásicas e
- Entrevistas;
textuais em que seja
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
possível
54/2018).
• expandir, ampliar, associar elementos;
• modificar, fazer variar, registar alterações;
• Observação:
• substituir elementos e estruturas;
- Grelha de observação do desempenho
• explicitar regras;
científico/atitudinal;
-Apropriação de/utilização de critérios semânticos,
- Lista de verificação de
sintáticos e morfológicos
atividades/trabalhos propostos;
para identificar a classe das palavras;
- Grelha de observação do trabalho
- consolidação de conhecimento sobre regras de
experimental;
flexão de verbos regulares e
- Grelha de observações orais;
irregulares, classes e subclasses de palavras,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
processos de formação de palavras
54/2018).
por derivação;
- explicitação do modo como a unidade frase se
• Análise de Conteúdo:
organiza, por meio de atividades que impliquem:
- Portefólios;
- identificação de constituintes da frase e respetivas
- Relatórios de atividades;
funções sintáticas;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
-descoberta do funcionamento da frase complexa
- Trabalhos escritos;
por meio de atividades de
- Cadernos diários;
manipulação de dados para:
-Reflexões criticas;
- distinção entre frase simples e complexa; realização
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
de atividades interpessoais
54/2018).
envolvendo o uso de formas de tratamento
adequadas a diferentes situações.
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: PORTUGUÊS| ANO: 5.º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.
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Critérios de
Classificação
Domínios/T
emas e
Áreas

Critérios de Avaliação*
Peso

• Aquisição de
conhecimentos
COMPETÊN
CIA
COMUNICA
TIVA
Nível A1

50 %

• Aplicação prática
dos conhecimentos

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Aprendizagens
Essenciais

Compreensão oral
Entender pedidos que lhe são dirigidos (L5.2), perguntas que
lhe são feitas (L5.5) e informações que lhe são dadas (L5.3);
identificar palavras e expressões em canções e textos
áudio/audiovisuais (L5.1); identificar a ideia global de
pequenos textos orais (L5.6).
Compreensão escrita
Seguir instruções elementares (R4.3); reconhecer informação
que lhe é familiar (R4.5); desenvolver a literacia, entendendo
textos simplificados de leitura extensiva com vocabulário
familiar (R4.6), lendo frases e pequenos textos em voz alta
(R3.1-2).
Interação oral
Pedir e dar informações sobre identificação pessoal (SI5.2);
formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são
familiares (SI5.3); fazer sugestões e convites simples (SI 6.2).

Crítico/
Analítico
(A, B, C, D, G)

Interação escrita
Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples.

Produção oral
Articular sons da língua inglesa não existentes na língua
materna (SP5.1); pronunciar, com correção, expressões e
frases familiares (SP5.2); exprimir gostos e preferências
pessoais (SP6.2); falar sobre alguns temas trabalhados
previamente (ID8.4): profissões (ID8.2), descrição física (ID8.3),

DISCIPLINA: Inglês ANO: 5º

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos

Promover estratégias que envolvam aquisição de
conhecimento, informação e outros saberes,
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
- necessidade de rigor, articulação e uso
consistente de conhecimentos;
- seleção de informação pertinente;
- organização sistematizada de leitura e estudo
autónomo;
- análise de factos, teorias, situações, identificando
os seus elementos ou dados;
- tarefas de memorização, verificação e
consolidação, associadas a compreensão e uso de
saber, bem como a mobilização do memorizado;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.
Promover estratégias que envolvam a criatividade
dos alunos:
- imaginar hipóteses face a um fenómeno ou
evento;
- conceber situações onde determinado
conhecimento possa ser aplicado;
- imaginar alternativas a uma forma tradicional de
abordar uma situação-problema;
- criar um objeto, texto ou solução face a um
desafio;
- analisar textos ou outros suportes com diferentes
pontos de vista, concebendo e sustentando um
ponto de vista próprio;
- fazer predições;

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de
Avaliação

Compreensão Oral
•

Fichas de
trabalho
(Análise/testage
m)
•
Questionários:
- Pergunta-resposta
- verdadeiro/falso
- escolha múltipla
- de resposta dirigida
- pergunta dirigida
- Testes escritos
(Testagem/Inquérito)
Compreensão Escrita
• Fichas de trabalho
(Análise/testagem)
• Questionários:
- Pergunta-resposta
- verdadeiro/falso
- escolha múltipla
- de resposta dirigida
- pergunta dirigida
- Testes escritos
(Testagem/Inquérito)
Interação Oral
•
Role playing/
dramatizações
(Observ.)
•
Debates
(Observação/Análise)
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rotinas diárias (ID8.5), atividades de tempos livres (ID8.8) e
alimentação (ID8.6).
Produção escrita
Redigir mensagens e notas pessoais (W5.1); redigir postais e
convites (W5.2.); descrever-se a si e à família (W6.2); descrever
uma imagem usando there is/there are (W6.1).

DISCIPLINA: Inglês ANO: 5º
- usar modalidades diversas para expressar as
aprendizagens (por exemplo, imagens);
- criar soluções estéticas criativas e pessoais.
Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito)
argumentativo (expressar uma tomada de posição,
pensar e apresentar argumentos e contraargumentos, rebater os contra-argumentos);
- organizar debates que requeiram sustentação de
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de
factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar, incluindo
conhecimento disciplinar específico;
- analisar textos com diferentes pontos de vista;
confrontar argumentos para encontrar
semelhanças, diferenças, consistência interna;
- problematizar situações;
- analisar factos, teorias, situações, identificando
os seus elementos ou dados, em particular numa
perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com
autonomia progressiva;
- incentivo à procura e aprofundamento de
informação;
- recolha de dados e opiniões para análise de
temáticas em estudo.

•
•
•
•
•

Entrevistas
(Obser/Análise e/ ou
Inq.)
Grelhas de
observação direta
(Obs)
Simulação
(Observação/Análise)
Comunicações orais
(Obser/Análise)
Ditado (Testagem)

Interação Escrita
•

•

Elaboração de
pequenos textos de
matrizes variadas a
partir de tópicos,
modelos ou
indicações
(Testagem/Análise)
Heterocorreção de
trabalhos (Análise)

Produção Oral
•
reprodução de
pequenos textos
(Testagem/ Análise)
•
reconto a partir de
imagens
(Observação/
Análise)
•
reconto de atividades
do quotidiano
(Observação/Testage
m)
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Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

• Aquisição de
conhecimentos
COMPETÊN
CIA
INTERCULTU
RAL

25 %

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

• Aplicação prática
dos conhecimentos

Nível A 1

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

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

Questionador
(A, F, G, I, J)

Reconhecer realidades interculturais distintas: reconhecer
elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s)
cultura(s) de língua estrangeira: diferentes aspetos de si
próprio, identificar pessoas, lugares e coisas que são
importantes para si e para a sua cultura; localizar no mapa
alguns países de expressão inglesa (ID7); associar capitais e
algumas cidades aos países estudados (ID7.1-2); reconhecer
aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como
bandeiras e símbolos nacionais (ID 6.2).
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: identificar alguns
estrangeirismos de origem inglesa (ID6.1); identificar alguns
elementos da família real inglesa (ID6.3); identificar peças de
vestuário (ID8.4), comparar rotinas diárias (ID8.5) e diferentes
tipos de alimentos (ID8.6); reconhecer festividades (ID8.9).

Comunicar eficazmente em contexto: valorizar o uso da língua
como instrumento de comunicação e de resolução de
problemas dentro e fora da sala de aula; reformular a sua
capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal, tais
como gestos e mímica para ajudar a transmitir mensagens ao
outro; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral
como forma de ganhar confiança; apresentar uma atividade
Show & Tell à turma ou a outros elementos da comunidade
educativa, respondendo a perguntas colocadas sobre o tema
abordado.

DISCIPLINA: Inglês ANO: 5º
Promover estratégias que requeiram/induzam
por parte do aluno:
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;
- promover estratégias que induzam respeito por
diferenças de características, crenças ou opiniões;
- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre
abordagem de um dado problema e ou maneira de
o resolver, tendo em conta, por exemplo,
diferentes perspetivas culturais, sejam de
incidência local, nacional ou global.
Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
- tarefas de síntese;
- tarefas de planificação, de revisão e de
monitorização;
- registo seletivo;
- organização (por exemplo, construção de
sumários, registos de observações, relatórios de
visitas segundo critérios e objetivos);
- elaboração de planos gerais, esquemas;
- promoção do estudo autónomo com o apoio do
professor à sua concretização, identificando quais
os obstáculos e formas de os ultrapassar.
Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- saber questionar uma situação;
- organizar questões para terceiros, sobre
conteúdos estudados ou a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento
prévio.
Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- ações de comunicação uni e bidirecional;

•

descrição de imagens
(Obs/Testagem)
•
recitação
(Testagem)
•
dramatização
(Obser/Análise)
•
testes de associação
escrita/oral
(Testagem)
•
Explicação de termos
(Testagem)
Produção Escrita
•

•

redação de pequenos
textos ou
documentos prático
(Testagem/ Análise)
descrição de imagens
(Testagem/Análise)

•

Debates ,discussões,
exposições orais
(Análise/Observação)

•

Trabalho de pesquisa
(Análise/Observação)

•

Questionários
(Inquérito/Testagem)
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Comunicador
(A, B, D, E, H)

• Aquisição de
conhecimentos
COMPETÊN
CIA
ESTRATÉGI
CA
Nível A 1

25 %

• Aplicação prática
dos conhecimentos

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Autoavaliador
(transversal às
áreas)

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

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

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

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos: participar
em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como por
exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e
refletir criticamente sobre o que foi dito, apresentando razões
para justificar as suas conclusões; entender e seguir instruções
breves (L5.4); fazer sugestões e convites simples (SI6.2);
demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando
expressões para cumprimentar, agradecer e despedir-se
(SI5.1); diferenciar as formas de tratamento a utilizar com os
colegas e com o professor (SI 6.1); planear, organizar e
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.

DISCIPLINA: Inglês ANO: 5º
- ações de resposta, apresentação, iniciativa;
- ações de questionamento organizado;
Promover estratégias envolvendo tarefas em que,
com base em critérios, se oriente o aluno para:
- se autoanalisar;
- identificar pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens;
- descrever processos de pensamento usados
durante a realização de uma tarefa ou abordagem
de um problema;
- considerar o feedback dos pares para melhoria
ou aprofundamento de saberes;
- a partir da explicitação de feedback do professor,
reorientar o seu trabalho, individualmente ou em
grupo.
Promover estratégias que criem oportunidades
para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros em
tarefas;
- fornecer feedback para melhoria ou
aprofundamento de ações;
- apoiar atuações úteis para outros (trab de grupo)

Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno:
- a assunção de responsabilidades adequadas ao
que lhe for pedido;
- organizar e realizar autonomamente tarefas;
- assumir e cumprir compromissos, contratualizar
tarefas;
- a apresentação de trabalhos com auto e
heteroavaliação;
- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e
funções que assumiu;

•

Participação em
trabalho de grupo
(Observação)

•

Autoavaliação e coavaliação (Análise)

•

Portfólio (Análise)

•

Caderno diário
(Observação/Análise)

•

Questionários
(Inquéritos)

•

Trabalho de pesquisa
(Análise)

•

Trabalho na sala de
aula (Observação)

•

Atitudes
(Observação)

OUTROS… (dando
cumprimento ao DL
nº54/2018)
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DISCIPLINA: Inglês ANO: 5º
Promover estratégias que induzam:
- ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem ou na sua organização /atividades
de entreajuda;
- posicionar-se perante situações dilemáticas de
ajuda a outros e de proteção de si;
- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento;
- outras.

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar
(momentos de feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.
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1.º Período
A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural; dos primeiros povos à formação de Portugal

Critérios
classificação
Domín.
Peso
50%

Critérios
Avaliação*
 Aquisição
de conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

50%

 Atitudes e
valores perante o conhecimento

Descritores
do Perfil dos
Alunos
Conhecedor
/Sabedor
/Culto /
Informado
(A, B, G,
I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

Aprendizagens essenciais
Localização e quadro natural da Península Ibérica
– Identificar e localizar elementos geométricos da esfera
terrestre numa rede cartográfica;
– Interpretar diferentes tipos de mapas (fonte, orientação,
título, legenda e escala;
– Localizar Portugal continental e insular;
– Descrever e representar as principais características da
geografia física (relevo, clima, hidrografia e vegetação) de
Portugal e P.I.;
– Descrever situações referentes a alterações na paisagem,
decorrentes da ação humana;
– Identificar/aplicar conceitos: rosa dos ventos, globo, planisfério, equador, trópicos, hemisfério, relevo, vegetação natural…
Primeiros povos na Península
– Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras /
agropastoris (castrejas);
– Compreender o processo de sedentarização;
– Identificar povos que se instalaram na P. I.;
– Aplicar o conceito de fonte histórica;
– Identificar/aplicar conceitos: utensílio, recoleção, nómada,
sedentário, documento.
Romanos e Muçulmanos na Península Ibérica
– Identificar a invasão e a sua herança;
– Aplicar métodos de datação;
– Identificar/aplicar conceitos: Cristianismo, romanização,
era cristã; árabe, reconquista.
A formação do reino de Portugal
– Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a
formação do Reino de Portugal no movimento de reconquista cristã;
– Referir momentos-chave de autonomização e reconhecimento da independência de Portugal (Tratado de Zamora,
bula papal);
– Identificar/aplicar conceitos: condado, fronteira, independência, reino, monarquia.

DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

ANO: 5º

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de Avaliação

Promover estratégias que envolvam aquisição
de conhecimento, informação e outros saberes,
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
– organizar de forma sistematizada a leitura e o
estudo autónomo;
– analisar factos e situações, selecionando alguns elementos ou dados (localização e caraterísticas históricas e geográficas);
– recolher e selecionar dados de fontes históricas fidedignas para análise de temáticas;
– desenvolver a memorização, associando-a à
compreensão, de forma a conseguir mobilizar
o memorizado;
– estabelecer relações intra e interdisciplinares;
– pesquisar de forma progressivamente autónoma;
– valorizar o património histórico e geográfico.

Inquérito:

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:
– mobilizar conhecimento adquirido aprendendo a aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas;
– formular hipóteses face a um acontecimento
ou processo histórico e/ou geográfico;
– criar objetos, mapas e esquemas conceptuais,
textos ou soluções face a desafios;
– analisar textos ou suportes gráficos, aprendendo a sustentar um ponto de vista próprio;
– usar modalidades diversas para expressar as
aprendizagens (imagens, mapas, gráficos…);
– promover a multiperspetiva em História e em
Geografia;
– criar soluções estéticas progressivamente criativas e pessoais.

- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
- Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

Observação:
- Grelha de observação do desempenho científico /atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

Análise de Conteúdo:

Testagem:
- Testes (mini, digitais);
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
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Critérios
classificação
Domín.
Peso
50%

Critérios
Avaliação*

Descritores
do Perfil dos
Alunos

 Aquisição
de conhecimentos

Crítico
/Analítico
(A, B, C,
D, G)

2.º Período
Portugal do séc. XIII ao séc. XVII

 Aplicação
prática dos
conhecimentos

50%

 Atitudes e
valores perante o conhecimento
Respeitador
da diferença/do outro
(A, B, E,
F, H)

Sistematizador
/Organizador
(A, B, C,
I, J)
Questionador
(A, F, G,
I, J)

Aprendizagens essenciais

DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de Avaliação

Portugal nos sécs. XIII e XIV
– Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais
(clero, nobreza e povo);
– Relacionar a organização do espaço português do séc. XIII
com os recursos naturais e humanos e as atividades económicas;
– Reconhecer a importância de feiras e mercados no crescimento económico do séc. XIII;
– Analisar a fixação das fronteiras, reconhecida pelo Tratado
de Alcanises, em 1297;
– Identificar os estilos arquitetónicos deste período (Românico, Gótico);
– Identificar/aplicar conceitos: artesanato, comércio, nobreza, clero, concelho, carta de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado.

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos:
– mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma progressiva e orientada;
– organizar debates orientados que requeiram
sustentação de afirmações, opiniões, análises;
– organizar o discurso oral ou escrito recorrendo
a conceitos operatórios da Hist. e da Geogr.;
– organizar o discurso oral ou escrito recorrendo
a conceitos metodológicos da História (fontes);
– discutir conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar;
– analisar fontes escritas hist. com diferentes
pontos de vista, problematizando-os;
– problematizar situações;
– analisar factos, teorias, situações, padrões de
distribuição e projeções.

Inquérito:

1383/85 - Um tempo de revolução
– Compreender sumariamente o séc. XIV europeu (pestes,
guerras, maus anos agrícolas, fomes, crises económicosociais, mortandade elevada, revoltas populares);
– Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a
crise de 1383-85;
– Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura
e a primeira grande crise portuguesa;
– Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de
Avis, de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das
Regras;
– Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação do novo rei, dando início a uma nova dinastia;
– Evidenciar o caráter decisivo da batalha de Aljubarrota;
– Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes,
crise, burguês.

Promover estratégias que induzam ao respeito
pela diferença e diversidade:
– aceitar/argumentar diversos pontos de vista;
– saber interagir com os outros no respeito pela
diferença e pela diversidade;
– confrontar ideias e perspetivas geográficas e
históricas distintas, respeitando as diferenças;
– analisar factos, teorias, situações, padrões de
distribuição e projeções.

Análise de Conteúdo:

Promover estratégias que envolvam:
– realizar pesquisa histórica e geográfica sustentada por critérios, com autonomia progressiva;
– executar tarefas de síntese através de mapas
de conceitos, de textos e de cartografia.
Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
– saber colocar questões-chave;
– questionar os seus conhecimentos prévios.

ANO: 5º

- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

Observação:
- Grelha de observação do desempenho científico /atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
- Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

Testagem:
- Testes (mini, digitais);
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
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PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios
classificação
Domín.
Peso
50%

Critérios
Avaliação*

Descritores
do Perfil dos
Alunos

 Aquisição
de conhecimentos

Comunicador
(A, B, D,
E, H)

3.º Período
Portugal do séc. XIV ao séc. XVII

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante o conhecimento

50%

Autoavaliador
(transversal)

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

Responsável
/Autónomo
(C, D, E, F, G, I,
J)

Aprendizagens essenciais
Portugal nos séculos XV e XVI
– Identificar as principais etapas do processo de exploração da
costa ocidental africana;
– Referir a importância do conhecimento dos ventos e das
correntes marítimas;
– Identificar os principais navios e instrumentos náuticos
usados na expansão marítima;
– Destacar a ação de D. Henrique e D. João II;
– Localizar territórios do império português;
– Referir a importância das grandes viagens (Bartolomeu Dias,
Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães);
– Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no
contexto da expansão;
– Reconhecer o papel da missionação católica;
– Valorizar a diversidade e direito à diferença;
– Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a
relação com a expansão;
– Identificar/aplicar conceitos: expansão marítima, rota,
colonização, escravo, migração.
Da União Ibérica à Restauração
– Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião
em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como segundo
grande momento de crise política e social de Portugal;
– Apontar as causas de descontentamento com o domínio
filipino que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro
de 1640;
– Identificar/aplicar conceito: Restauração.

DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Promover estratégias que impliquem:
– comunicar uni, bi e multidirecionalmente;
– responder, apresentar, mostrar iniciativa;
– questionar de forma organizada.
Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com critérios, se oriente o aluno para:
– autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os
seus comportamentos e atitudes;
– aceitar as críticas dos pares e dos professores
de forma construtiva, no sentido de melhorar
o seu desempenho.
Promover estratégias que criem oportunidades
para o aluno:
– colaborar com os pares e professores, no
sentido de melhorar ou aprofundar as suas
ações;
– apoiar o trabalho colaborativo;
– saber intervir de forma solidária;
– ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou
na sua organização;
– estar disponível para se autoaperfeiçoar.
Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno:
– assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos;
– assumir e cumprir compromissos;
– apresentar trabalhos com autoavaliação;
– dar conta do cumprimento de tarefas e funções que assumiu.

ANO: 5º

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de Avaliação

Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (DL nº 54/2018).

Observação:
- Grelha de observação do desempenho científico /atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (DL nº 54/2018).

Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/inv.;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
- Reflexões criticas;
- Outros (DL nº 54/2018).

Testagem:
- Testes (mini, digitais);
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula; Quizzes;
- Outros (DL nº 54/2018).
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PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal

ANO: 5º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ensino Básico – 5.º Ano
Domínio
(Ponderação)

Direitos
Humanos
(20%)
Intercultura
lidade
(20%)
Desenvolvi
mento
Sustentável
(20%)
Segurança
Rodoviária
(20%)
Bem-estar
animal
(20%)

Aprendizagens
essenciais
(Aprendizagens
esperadas)
• Conceção de
cidadania ativa
• Identificação de
competências
essenciais de
formação cidadã
(Competências para
uma Cultura da
Democracia)

Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
Dimensões a
Avaliar
(ponderação)
a)

Competências
pessoais e
sociais

• Atitude cívica
individual – identidade
Pensamento
cidadã, autonomia
crítico e criativo
individual, direitos
humanos;
• Relacionamento
interpessoal –
comunicação, diálogo;
• Relacionamento
social e intercultural –
democracia,
desenvolvimento
humano sustentável,
globalização e
interdependência,
paz, e gestão de
conflitos.

Descritores

Conhecimentos

Competências
de participação

- Demonstra autonomia na realização das atividades;
- Participa na aula;
-Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar
diferentes pontos de vista, ganhando novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade;
-Demonstra capacidade de adequar comportamentos em contextos de cooperação,
partilha, colaboração e competição;
- Estabelece relações empáticas com os adultos;
- Demonstra capacidade de trabalhar em equipa;
- Demonstra interesse pelos outros e pelo bem comum;
- Colabora na tomada de decisões de assuntos da turma (resolução de conflitos,
definição de regras, etc.);
- Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar e
mobilizar informação de forma crítica e autónoma;
- Pesquisa e utiliza informação relevante, avaliando a sua fiabilidade e identificando
as fontes e sua credibilidade;
- Participa com novas ideias;
- Comunica e colabora de forma adequada e segura, utilizando diferentes
ferramentas;
- Argumenta e contra-argumenta, expondo as suas ideias;
- Avalia criticamente o seu contributo e dos pares;
- Conhece e identifica a padrões/problemas/problemáticas inerentes e relacionadas
com os Domínios da Educação para a Cidadania;
- Estabelece relações entre os fenómenos;
-Compreende e explica a responsabilidade dos comportamentos humanos ao nível
social, cultural e ambiental;
-Propõe soluções concretas para mudanças das estruturas/ comportamento humano
ao nível social, cultural e ambiental;
- Revela curiosidade e vontade de saber mais;
- Envolve-se nas atividades de conceção, implementação e conclusão do projeto;
- Envolve-se na definição da temática a trabalhar (problemática e questões
associadas);
- Planifica e organiza o trabalho de pesquisa e equipa;
- Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa/tema abordado;
- Gere o projecto e toma decisões para resolver problemas;
- Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e originalidade.

Descritores
do Perfil do
Aluno

Técnicas/Instrumentos de
avaliação

• E
• F

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

• D
• H

• C
• I
• G

• A
• B
• J

• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Apresentação oral de trabalhos;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

a) Segundo as orientações da coordenação nacional da ENEC (Módulo 6 do MOOC/2017: Cristina Milagre, Luís Gonçalves; Maria José Neves; Sofia Almeida Santos)

NOTA: Cada domínio deve ser avaliado nas quatro dimensões acima referidas, com as respetivas ponderações, sendo a avaliação predominantemente formativa, com momentos de feedback de qualidade aos alunos.
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PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Números naturais
Múltiplos e divisores
Reconhecer que um número é divisor de
um número diferente de zero quando o
resto da divisão inteira do maior pelo
menor é zero.
Identificar múltiplos de um número, divisores
de um número e relacionar múltiplos e
divisores de um mesmo número.
Reconhecer que qualquer número diferente
de zero é múltiplo e divisor de si próprio e
que 1 é divisor de todo o número natural.
Representar os conjuntos de múltiplos e
divisores de um número e reconhecer que
há um número finito de divisores de um
número e uma infinidade de múltiplos de um
número.
Reconhecer que um múltiplo de um múltiplo
de um número é múltiplo deste número e,
analogamente, para os divisores,
conjeturando e justificando a relação

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Analisar, com a turma, uma lista dos
divisores de um número e incentivar à
identificação de relações entre pares de
divisores e o próprio número, valorizando a
apresentação de argumentos [Exemplo:
Escrever o conjunto dos divisores de 20, e
fazer notar que 1 e 20, 2 e 10 e 4 e 5 são
pares
de
números
que
são,
simultaneamente, divisor ou quociente
quando se divide o 20 por cada um deles].

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
Quando for necessário e oportuno, familiarizar - Grelha de observação do trabalho
os alunos com a simbologia relativa aos experimental;
conjuntos, nomeadamente as chavetas e os - Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
símbolos ∈ e ∉.
54/2018).

Propor situações de identificação de relações
entre os múltiplos de múltiplos de um número,  Análise de Conteúdo:
a partir de tabelas de números e sua - Portefólios;
justificação [Exemplo: Na tabela, pintar de uma - Relatórios de atividades;
cor os múltiplos de 3 e de outra os múltiplos de - Trabalhos de pesquisa/investigação;
9 e questionar: Se continuarmos a tabela, onde - Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
podemos encontrar os múltiplos de 3 e 9? -Reflexões criticas;
Haverá múltiplos pintados de duas cores? - Outros (dando cumprimento ao DL nº
Porquê? Existe algum número em que a tabela 54/2018).
tenha de terminar?].

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Objetivos de aprendizagem

1

Números primos
Identificar os números primos menores que
100.
Resolver problemas que envolvam números
primos, em diversos contextos.

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Potências

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

Reconhecer a potência de um número (base e
expoente naturais) como um produto de
fatores iguais a esse número.

Questionador
(A, F, G, I, J)

Reconhecer o efeito que a multiplicação
sucessiva de um número natural (maior do que
um) por si próprio produz na grandeza do
número obtido.

Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Interpretar e modelar situações com
fenómenos reais e enigmas envolvendo
potências e resolver problemas associados.
Escrever números como 10, 100, 1000, 10000
na forma de potência de base 10 e vice-versa.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
Propor, a pares, a identificação de números - Entrevistas;
que não têm divisores diferentes de si próprios - Outros (dando cumprimento ao DL nº
e da unidade [Exemplo A: Quantos jogadores 54/2018).

podem participar num jogo em que as 18  Observação:
cartas são distribuídas equitativamente por - Grelha de observação do desempenho
todos os participantes? O jogo poderá ter 19 científico/atitudinal;
cartas? Exemplo B: Constrói no papel - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
quadriculado retângulos de área
- Grelha de observação do trabalho
18. Quantos fizeste? E se a área for 19?].
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Propor a modelação de fenómenos de
situações simples e familiares de crescimento
exponencial com base natural, evidenciando a  Análise de Conteúdo:
relevância da Matemática na descrição e - Portefólios;
previsão de fenómenos reais [Exemplo A: - Relatórios de atividades;
Recorrendo à calculadora, modelar um desafio - Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
semelhante aos das redes sociais em que cada - Cadernos diários;
indivíduo convida outros 3 (ainda não -Reflexões criticas;
convidados) para realizarem uma ação e - Outros (dando cumprimento ao DL nº
continuarem o desafio, questionando quantas 54/2018).
pessoas serão convidadas ao fim de um
número de iterações e analisando o que  Testagem:
- Testes;
mudaria se o número de pessoas convidadas
- Questionamento oral;
fosse diferente.
- Fichas de trabalho;
Discutir
o
crescimento
exponencial, - Questões aula;
sensibilizando os alunos sobre a rápida - Miniteste;
propagação de uma notícia ou informação - Testes digitais;
sensacional.Exemplo B: Propor problemas - Quizzes;
como o da Lenda do Tabuleiro de Xadrez e - Outros (dando cumprimento ao DL nº
comparar com o efeito produzido pela adição 54/2018).
sucessiva do mesmo número].

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)

Objetivos de aprendizagem

1

Frações, decimais e percentagens
Frações equivalentes
Reconhecer e determinar frações equivalentes
através de uma relação multiplicativa.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Propor a representação de frações e o
reconhecimento de frações equivalentes
recorrendo ao uso de material estruturado
[Exemplo:
Recorrer ao modelo retangular (físico ou

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

digital) para representar e

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

e reconhecer que a relação multiplicativa entre
os numeradores (2 e10) é a mesma que a
relação multiplicativa entre os denominadores
(3 e 15)]

Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Percentagem
Relacionar percentagens com frações de
denominador 100.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Recorrer a situações familiares aos alunos em
que a percentagem seja utilizada [Exemplo:
Quando observamos o ícone da carga da  Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
bateria de um telemóvel, o que significa ler
- Relatórios de atividades;
75% de bateria?Que valor vemos se tivermos
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
metade da carga?E se for ¼? como aparece a
- Trabalhos escritos;
barra nestes casos?
- Cadernos diários;

-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Comparação e ordenação
Comparar e ordenar frações e representá-las
na reta numérica, comparando criticamente
diferentes estratégias de resolução realizadas
por si e por outros.
Comparar e ordenar decimais e representá-los
na reta numérica, comparando criticamente
diferentes estratégias da resolução realizadas
por si e por outros.
Estabelecer relações entre frações, decimais e
percentagens, no contexto da resolução de
problemas.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor a comparação de frações que favoreça  Inquérito:
a elaboração de estratégias, promovendo a - Questionários orais/escritos sobre
autorregulação pelos alunos [Exemplo: perceções e opiniões;
Escolher frações em que um denominador é - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
múltiplo de outro, frações com numerador ou 54/2018).
denominador igual, frações próximas de
 Observação:
números naturais ou frações de referência].
- Grelha de observação do desempenho

Proporcionar a análise e comparação de científico/atitudinal;
decimais que remetem para erros comuns, - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
como considerar que um número que tem três
- Grelha de observação do trabalho
casas decimais é sempre maior que outro com experimental;
duas casas decimais [Exemplo: Considerando - Grelha de observações orais;
uma listagem de alguns dos homens mais altos - Outros (dando cumprimento ao DL nº
do mundo, ordena as suas alturas por ordem 54/2018).
decrescente: Väinö Myllyrinne 2,514 m; Sultan
 Análise de Conteúdo:
Kösen 2,51 m; John F. Carroll 2,63 m; Bernard
- Portefólios;
Coyne 2,49 m; Robert Wadlow 2,72 m].
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;

Propor a exploração de applets que tirem - Trabalhos escritos;
partido de diferentes formas de representação - Cadernos diários;
dos números e proporcionem a discussão, na -Reflexões criticas;
turma, das suas relações [Exemplo: Clica no - Outros (dando cumprimento ao DL nº
link
para
acederes
ao
site 54/2018).
https://www.visnos.com/demos/percentage-  Testagem:
fraction-decimals-grid . Reproduz a imagem - Testes;
apresentada em baixo no teu ecrã. O que - Questionamento oral;
significam os valores apresentados? Explora - Fichas de trabalho;
este applet com outros valores e cria novas - Questões aula;
representações gráficas. Antecipa quais os - Miniteste;
números que podem surgir na representação - Testes digitais;
- Quizzes;
em fração, percentagem e decimal e confirma - Outros (dando cumprimento ao DL nº
clicando nos pontos de interrogação.
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Objetivos de aprendizagem

1

Valores aproximados
Determinar o valor aproximado de um
número, por defeito e por excesso, até às
centésimas.
Fazer arredondamentos no contexto da
resolução de problemas, até às centésimas.

Adição e subtração de frações
Adicionar e subtrair frações, em casos em que
um denominador é múltiplo do outro.

Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Multiplicação entre naturais e frações
Reconhecer a multiplicação de um número
natural por uma fração como a adição
sucessiva dessa fração.
Multiplicar uma fração por um número
natural, dando significado à fração como
operador.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Discutir com a turma sobre o interesse e
adequação da utilização de aproximações ou
valores exatos [Exemplos: O custo de um pacote
de bolachas de 1,99€; a publicação, num
anúncio, do grau de satisfação de 97,8% de
clientes sobre um produto; a placa que indica o

perigo de surgimento de sapos na estrada, num
trajeto de 2,83Km

Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Propor situações que levem à compreensão das
operações de adição e subtração envolvendo
frações recorrendo à utilização de frações de
referência, a representações gráficas e a
materiais manipuláveis
[Exemplo A: Calcular um meio mais um quarto,
usando dobragens numa folha; Calcular um  Análise de Conteúdo:
meio mais um sexto recorrendo aos blocos - Portefólios;
padrão; Exemplo c: um mais um quinto mais - Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
um décimo, recorrendo ao Cuisenaire].

- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Propor situações que levem à compreensão da
multiplicação de uma fração por um número
natural, tomando uma unidade discreta e
recorrendo a representações pictóricas
[Exemplo: Qual o valor de × 12? Começar por  Testagem:
- Testes;
decompor o problema, noutro mais simples, - Questionamento oral;
procurando o valor do produto com uma - Fichas de trabalho;
fração unitária. Qual o valor de × 12? Partir - Questões aula;

- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
triplo de × 12.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

deste exemplo para evidenciar que,

× 12 é o

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

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

Objetivos de aprendizagem

1

Interpretar e modelar situações que possam
ser traduzidas pela multiplicação de dois
números, sendo um deles uma fração e o outro
um natural, recorrendo criticamente a
representações adequadas para explicar as
suas ideias.

Multiplicação com decimais
Realizar multiplicações envolvendo decimais e
números naturais.
Relacionar a multiplicação de um número
natural por 0,1; 0,01 e 0,001 com a sua
multiplicação
por
respetivamente.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

 Inquérito:

Propor que os alunos escrevam expressões - Questionários orais/escritos sobre
numéricas que representem situações perceções e opiniões;
numéricas ou geométricas [Exemplo: Na figura - Entrevistas;
encontras
três
triângulos
diferentes. - Outros (dando cumprimento ao DL nº
Considerando o triângulo maior como unidade 54/2018).
de área, escreve uma expressão numérica que
 Observação:
represente a área ocupada pelo triângulo
- Grelha de observação do desempenho
pintado
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos

Apoiar a compreensão da operação de propostos;
multiplicação de números naturais por - Grelha de observação do trabalho
decimais a partir de problemas ou de experimental;
investigações, em grupo, promovendo a - Grelha de observações orais;
capacidade de trabalhar em equipa [Exemplo: - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
Construir e analisar uma sequência de
produtos e identificar a influência da  Análise de Conteúdo:
multiplicação por um número sucessivamente - Portefólios;
10 vezes menor na grandeza do número e no - Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
número de casas decimais.
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Multiplicar decimais até às centésimas.

Propor contextos que favoreçam a atribuição
de significado à multiplicação com decimais,
estabelecendo conexões externas ou internas,
por exemplo no cálculo da medida de área de
figuras planas. Na realização de cálculos,
selecionar valores que permitam a realização
de cálculo mental ou, quando desadequado,
recorrer à calculadora.

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

Objetivos de aprendizagem

1

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado Formular e testar conjeturas, identificando
(A, B, G, I, J)
regularidades no número de casas decimais do

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

produto de dois decimais.
Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Divisão com decimais
Realizar divisões envolvendo decimais e
números naturais.
Relacionar a divisão de um número natural por
0,1; 0,01 e 0,001 com a sua multiplicação por
10, 100 e 1000 respetivamente.
Dividir decimais até às centésimas recorrendo
ao cálculo mental ou por aplicação conjunta
do algoritmo de divisão de naturais e do
conhecimento da multiplicação e divisão de
um natural por um decimal da forma 0,1 ou
0,01 ou 0,001.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:

Selecionar números que facilitem a formulação
- Questionários orais/escritos sobre
de conjeturas sobre as regularidades no
perceções e opiniões;
número de casas decimais [Exemplos: Quantas
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
casas decimais têm os seguintes produtos:
54/2018).
0,3x0,2; 0,3x0,02; 0,03x0,02?
Elabora uma conjetura sobre a relação entre o
 Observação:
número de casas decimais dos fatores e o
- Grelha de observação do desempenho
respetivo produto. Testa a tua conjetura com
científico/atitudinal;
outros casos].
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
Apoiar a compreensão da operação de divisão
experimental;
de números naturais por decimais a partir de
- Grelha de observações orais;
problemas ou de investigações, em grupo,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
promovendo a capacidade de trabalhar em
54/2018).
equipa [Exemplo: Construir uma sequência de
quocientes com o mesmo dividendo e
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
divisores sucessivamente 10 vezes menores.
- Relatórios de atividades;
Identificar que, nesta situação, o quociente é
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
10 vezes superior. Estabelecer uma relação
- Trabalhos escritos;
entre a divisão por 0,1; 0,01 e 0,001 com a sua
- Cadernos diários;
multiplicação por 10, 100 e 1000
-Reflexões criticas;
respetivamente.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
Apoiar a compreensão da operação divisão com
54/2018).
decimais, a partir da resolução de problemas,
 Testagem:
em pares, promovendo a capacidade de
- Testes;
trabalhar com os outros [Exemplo: Usar o
- Questionamento oral;
modelo de medida para colocar questões do
- Fichas de trabalho;
tipo: Quantas cubos de açúcar com aresta de
- Questões aula;
1,5 cm cabem numa embalagem de 1,5 cm de
- Miniteste;
largura, 1,5 cm de altura e 9 cm de
- Testes digitais;
- Quizzes;
comprimento? E se a embalagem tiver 10,5 cm
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
de comprimento? E se a embalagem tiver 6,75
54/2018).
cm de comprimento?].

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Cálculo Mental
Compreender e usar com fluência estratégias
de cálculo mental (com apoio em registos
intermédios) para a adição e subtração de
frações, mobilizando as propriedades das
operações, para produzir estimativas de
cálculo ou valor exato de um cálculo.
Desenvolver e usar estratégias de cálculo
mental com decimais, tirando partido da regra
da multiplicação e divisão por 10, 100, 1000 e
0,1; 0,01 e 0,001, das propriedades das
operações e da relação entre a multiplicação e
divisão, comunicando de forma fluente.
Analisar, comparar e ajuizar a adequação das
estratégias de cálculo mental realizadas por si
e por outros, apresentando e explicando os
seus raciocínios.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Desafiar os alunos a realizar a adição de
frações sem reduzir ao mesmo denominador,
em situações em que essa estratégia seja
adequada e facilitadora do cálculo. Incentivar a
escrita de frações maiores do que um, como
soma de um número natural e de uma fração
menor do que um, para a simplificação do
cálculo e na comparação de números
[Exemplo: 1/ 3 + 2 /4 + 5/ 3 ]. Desafiar os
alunos a identificar se conseguem resolver um
cálculo rapidamente sem calculadora, antes de
recorrerem à ferramenta e tendo em conta as
estratégias de cálculo com naturais.
[Exemplo: Calcula 5x2,8] Uma estratégia
expectável seria relacionar 5x2,8 com 5x28x0,1
e 5x28 com 5x(30-2) ou ainda relacionar 5x2,8
com 10x1,4 e este produto com 10x14. Propor
tarefas que favoreçam fluência no uso de
estratégias de cálculo mental, como a
substituição da multiplicação pela divisão e
vice-versa; a decomposição de um dos fatores,
a multiplicação do dividendo e o divisor pelo
mesmo número e a utilização de decimais de
referência [Exemplo A: Calcula o valor de 64 x
0,25 substituindo a multiplicação por uma
divisão; Exemplo B: 3 :0,25 substituindo a
divisão por uma multiplicação; Exemplo C:
2,4:0,02 transformando os decimais em
inteiros].

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.~

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Decidir da razoabilidade do resultado de uma
operação obtida por qualquer um dos
processos
(algoritmo,
cálculo
mental,
calculadora).

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor
rotinas
de
cálculo
mental,  Inquérito:
regularmente, com toda a turma, de modo a - Questionários orais/escritos sobre
promover a identificação e discussão de perceções e opiniões;
estratégias
utilizadas,
proporcionando - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
feedback individual aos alunos de modo a 54/2018).
favorecer a sua autorregulação. [Exemplo:
Propor cadeias numéricas que iniciem com  Observação:
cálculos e estratégias conhecidas e vão - Grelha de observação do desempenho
evoluindo para cálculos mais sofisticados, científico/atitudinal;
como ilustrado em cada coluna do quadro - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
seguinte. Solicitar a produção de estimativas
- Grelha de observação do trabalho
para o resultado de cálculos em diversos experimental;
contextos, valorizando o sentido crítico dos - Grelha de observações orais;
alunos [Exemplo A: O João diz que a soma 7 8 + - Outros (dando cumprimento ao DL nº
8 9 resulta numa fração equivalente a 13 6 . O 54/2018).
que pensas desta afirmação?; Exemplo B: O
 Análise de Conteúdo:
valor de 3 produtos que custam 14,90 € cada é
- Portefólios;
de 45€. O que pensas desta afirmação?].
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Álgebra / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Regularidades e sequências
Sequências de crescimento
Justificar conjeturas que envolvam relações
entre o termo de uma sequência de
crescimento, em particular geométrica, e a sua
ordem
(pensamento
funcional)
sem
necessidade de recorrer ao termo anterior
(pensamento recursivo).
Leis de formação
Identificar e descrever em linguagem natural,
pictórica e simbólica, uma possível lei de
formação para uma sequência de crescimento
dada, transitando de forma fluente entre
diferentes representações. Criar, completar e
continuar sequências numéricas dadas de
acordo com uma lei de formação e verificar se
um dado número é elemento de uma
sequência, justificando. Propor, a pares, a
continuação de sequências de crescimento que
envolvam naturais, frações ou decimais e a
identificação do termo geral, promovendo a
conexão com os números e incentivando a
apresentação de argumentos [Exemplo A: 3, 6,
9, 12, 15, 18. Exemplo B: 5; 5 4 ; 5 9 ; 5 16 ; 5
25 ; 5 36. Exemplo C: 0,5; 1,5; 4,5; 13,5; 40,5].
Resolver
problemas
que
envolvam
regularidades e comparar criticamente
diferentes estratégias da resolução.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor tarefas que apoiem o desenvolvimento  Inquérito:
do pensamento funcional, através de - Questionários orais/escritos sobre
sequências geométricas, em que os alunos perceções e opiniões;
recorrem à cor para evidenciar a relação entre - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
a ordem do termo e o próprio termo, 54/2018).
valorizando a criatividade dos alunos
[Exemplo: Observa a seguinte sequência,  Observação:
analisa-a e encontra uma forma de a - Grelha de observação do desempenho
continuar. Utiliza a cor para mostrar como científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
pensaste.
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

A tarefa poderá ser realizada individualmente
e discutida com a turma, revelando as
diferentes formas de pensar dos alunos e as
respetivas
expressões
algébricas,
proporcionando, sempre que possível,
 Análise de Conteúdo:
feedbacks valorativos das suas ideias e
- Portefólios;
estratégias. Possíveis produções de alunos com - Relatórios de atividades;
a respetiva exploração em tabela:
- Trabalhos de pesquisa/investigação;

- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Álgebra / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

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

Objetivos de aprendizagem

1

Leis de formação
Identificar e descrever em linguagem natural,
pictórica e simbólica, uma possível lei de
formação para uma sequência de crescimento
dada, transitando de forma fluente entre
diferentes representações. Criar, completar e
continuar sequências numéricas dadas de
acordo com uma lei de formação e verificar se
um dado número é elemento de uma
sequência, justificando.
Resolver
problemas
que
envolvam
regularidades e comparar criticamente
diferentes estratégias da resolução.

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Relações numéricas e algébricas
Expressões algébricas com letras
Identificar propriedades de elementos de um
conjunto ou relações entre os seus elementos,
e descrevê-las por palavras, desenhos ou
expressões algébricas, apresentando e
explicando raciocínios e representações.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor, a pares, a continuação de sequências  Inquérito:
de crescimento que envolvam naturais, frações - Questionários orais/escritos sobre
ou decimais e a identificação do termo geral, perceções e opiniões;
promovendo a conexão com os números e - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
incentivando a apresentação de argumentos 54/2018).
[Exemplo A: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Exemplo B: 5; 5
4 ; 5 9 ; 5 16 ; 5 25 ; 5 36. Exemplo C: 0,5; 1,5;  Observação:
4,5; 13,5; 40,5]. Apoiar os alunos na criação de - Grelha de observação do desempenho
uma sequência recorrendo a ambientes de científico/atitudinal;
programação visual, para representar os - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
termos de uma sequência contribuindo para o
- Grelha de observação do trabalho
desenvolvimento
do
pensamento experimental;
computacional [Exemplo: Construir no Scratch - Grelha de observações orais;
os 10 termos de uma sequência em que é - Outros (dando cumprimento ao DL nº
pedido o 1.º termo e em que os restantes se 54/2018).
obtêm adicionando 3.
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Incentivar a descrição algébrica de conjuntos,  Testagem:
encorajando os alunos a perseguirem as suas - Testes;
ideias e integrando-as nas discussões coletivas - Questionamento oral;
[Exemplo: O conjunto dos números pares ou o - Fichas de trabalho;
- Questões aula;
conjunto dos números de arestas dos prismas].

- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Álgebra / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Objetivos de aprendizagem

1

Exprimir, em linguagem simbólica, relações e
propriedades simples descritas em linguagem
natural e reciprocamente, ouvindo os outros e
discutindo
de
forma
fundamentada.
Determinar o valor de uma expressão algébrica
quando se atribui um valor numérico à letra.
Resolver problemas que envolvam expressões
algébricas, em diversos contextos.

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Expressões algébricas equivalentes

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

Identificar expressões algébricas equivalentes,
relacionando-as com o seu significado no
contexto, e justificar por palavras próprias.

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Propor problemas em que haja vantagem em
recorrer à folha de cálculo para realizar
pequenos programas que determinem valores
de expressões algébricas, promovendo o
desenvolvimento
do
pensamento
computacional [Exemplo: Dois amigos fazem
uma aposta sobre quem ganhará uma corrida
de 180 metros. A Maria está muito confiante e
decide dar um avanço ao Pedro, partindo
quando este já tinha percorrido 40 metros.
Mas, como a Maria é mais rápida, a cada 4
metros percorridos pelo Pedro, ela percorre 6.
O que podes dizer acerca desta corrida? O que
acontecerá se a Maria for um pouco mais
lenta?].
Propor a exploração de relações que
evidenciam que as expressões algébricas
equivalentes podem relacionar-se com
diferentes formas de raciocinar sobre
situações, por forma a atribuir significado à
variável [Exemplo: As expressões 3n ou 2n+n
representam o número de arestas de um
prisma com n vértices na base. A primeira
traduz um olhar que identifica que o mesmo
número de arestas se repete três vezes; a
segunda, identifica a repetição do número de
arestas nas duas bases e outro relativo às
laterais]. Confirmar a equivalência, em casos
particulares, a partir da substituição da letra
por valores.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)

Objetivos de aprendizagem

1

Questões estatísticas, recolha e organização
de dados
Questões estatísticas
Formular questões de interesse dos alunos,
sobre
características
qualitativas
e
quantitativas discretas.

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Participar na definição de quais são os dados a
recolher e decidir onde devem ser recolhidos,
incluindo fontes primárias ou secundárias, e
quem inquirir e/ou o que observar.
Participar criticamente na seleção do método
de recolha de dados num estudo, identificando
como observar ou inquirir (pergunta direta) e
como responder (pública/secreta). Selecionar o
método de recolha dos dados, em especial
questionários simples. Reconhecer que
diferentes técnicas de recolha de dados
(respostas autoselecionadas, entrevista direta
(oral) versus por escrito) têm implicações para
as conclusões do estudo.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor, sem prejuízo da realização de outras  Inquérito:
tarefas mais curtas e focadas que promovem a - Questionários orais/escritos sobre
literacia estatística dos alunos, a realização de perceções e opiniões;
estudos simples que envolvam todas as fases - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
de uma investigação estatística, desde de 54/2018).
formulação da questão estatística à divulgação
dos resultados. Encorajar os alunos a partilhar  Observação:
curiosidades e interesses e aproveitar as suas - Grelha de observação do desempenho
ideias para fazer emergir questões que possam científico/atitudinal;
ser transformadas em questões estatísticas - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
que envolvam características qualitativas e
- Grelha de observação do trabalho
quantitativas discretas. Valorizar questões experimental;
sobre assuntos relacionados com a turma, a - Grelha de observações orais;
escola ou com outras áreas do saber. Mobilizar - Outros (dando cumprimento ao DL nº
o contexto de experiências realizadas em 54/2018).
outras áreas e definir questões estatísticas
 Análise de Conteúdo:
associadas. Propiciar que diferentes grupos se
- Portefólios;
dediquem a diferentes questões, que se - Relatórios de atividades;
complementem para a produção de conclusões - Trabalhos de pesquisa/investigação;
sobre o assunto a estudar, incentivando a - Trabalhos escritos;
colaboração entre os alunos.
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;

Recorrer a fontes secundárias de dados que - Outros (dando cumprimento ao DL nº
permitam ampliar os horizontes de aplicação 54/2018).
das questões estatísticas, salientando a  Testagem:
importância de utilizar sítios credíveis na - Testes;
Internet [Exemplo: Recorrer ao Pordata Kids].
- Questionamento oral;
Apoiar os alunos na procura de soluções - Fichas de trabalho;
adequadas para uma recolha de dados, no que - Questões aula;
diz respeito ao processo de obtenção dos - Miniteste;
dados
(dando
especial
atenção
ao - Testes digitais;
- Quizzes;
questionário).
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

Objetivos de aprendizagem

1

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Avaliar criticamente eventuais consequências  Inquérito:
de optar por métodos públicos ou privados de - Questionários orais/escritos sobre
obter dados, analisando a possibilidade de se perceções e opiniões;
obterem respostas não fidedignas no caso de - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
respostas públicas (é possível obter respostas 54/2018).
por simpatia, alteradas por vergonha ou para
evitar exposição, por exemplo) [Exemplo:  Observação:
Sugerir a recolha de dados sobre a mesma - Grelha de observação do desempenho
pergunta recorrendo a dois métodos distintos: científico/atitudinal;
a entrevista direta (oral) versus por escrito (e - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
anónima). Usar perguntas como “Lavas os
- Grelha de observação do trabalho
dentes antes de deitar?”; “Numa votação para experimental;
delegado de turma, quem escolherias?”; - Grelha de observações orais;
“Consideras-te uma pessoa bonita?”].
- Outros (dando cumprimento ao DL nº

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aquisição de
conhecimentos

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

54/2018).

Questionários
Construir questionários simples, com questões
de resposta fechada, com recurso a tecnologia,
e aplicá-los.
Tabela de frequências
Usar tabelas de frequências absolutas e
relativas (em percentagem) para registar e
organizar os dados e limpar de gralhas
detetadas. Usar título na tabela.

Apoiar os alunos na construção de questões
 Análise de Conteúdo:
objetivas, fechadas e que considerem as várias
- Portefólios;
possibilidades de resposta. Discutir com a - Relatórios de atividades;
turma como organizar o registo dos dados a - Trabalhos de pesquisa/investigação;
recolher para responder a uma dada questão, - Trabalhos escritos;
sensibilizando para a importância da - Cadernos diários;
organização dos dados para a compreensão -Reflexões criticas;
dos mesmos. Tabela de frequências Usar - Outros (dando cumprimento ao DL nº
tabelas de frequências absolutas e relativas 54/2018).
(em percentagem) para registar e organizar os  Testagem:
dados e limpar de gralhas detetadas. Usar - Testes;
título na tabela. Solicitar a determinação da - Questionamento oral;
frequência relativa em fração e, quando - Fichas de trabalho;
possível, a sua conversão numa fração - Questões aula;
equivalente de denominador 100, de modo a - Miniteste;
relacionar com a ideia de "por cento" - Testes digitais;
- Quizzes;
[Exemplo: Numa turma de 25 alunos, 10 - Outros (dando cumprimento ao DL nº
praticam desporto fora da escola. Se fossem 54/2018).
100 alunos, quantos esperaríamos que
praticassem desporto fora da escola? Seriam
40 em 100, ou seja, 40%.

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)

Objetivos de aprendizagem

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

1

Representações gráficas
Gráficos circulares
Representar dados através de
circulares de frequências relativas.

gráficos

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Observar o conjunto de dados recolhidos e  Inquérito:
verificar se existem dados inesperados que - Questionários orais/escritos sobre
possam ser gralhas. Em caso afirmativo e se perceções e opiniões;
possível, voltar a recolher/registar o dado, caso - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
contrário excluir o dado ou interrogar a sua 54/2018).
plausibilidade.
Sensibilizar os alunos de que um gráfico é a
melhor maneira de compreender e resumir
dados. Incentivar a utilização de tecnologia
para a construção de gráficos circulares,
nomeadamente dos que podem ser obtidos a
partir das recolhas por questionários via
internet.

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Gráficos de barras

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

Representar dados através de gráficos de
barras de frequências relativas, usando escalas
adequadas, e incluindo fonte, título e legendas.

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Gráficos de barras justapostas
Representar conjuntos de dados (qualitativos
e/ou quantitativos discretos) através de
gráficos barras justapostas (frequências
absolutas e relativas), usando escalas
adequadas, e incluindo fonte, título e legendas.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Propor aos alunos a análise, em grupo, de
 Análise de Conteúdo:
gráficos diferentes (de barras e gráficos
- Portefólios;
circulares) relativos aos mesmos dados e - Relatórios de atividades;
discutir as vantagens e desvantagens de cada - Trabalhos de pesquisa/investigação;
um, incentivando o seu espírito crítico - Trabalhos escritos;
[Exemplo: Evidenciar, na situação ilustrada - Cadernos diários;
pelos gráficos, que a existência de muitas -Reflexões criticas;
categorias, neste caso oito, tende a tornar a - Outros (dando cumprimento ao DL nº
interpretação do gráfico circular menos clara 54/2018).
(devido à dificuldade da distinção entre cores  Testagem:
ou entre símbolos).Consultar imagens em AE.
- Testes;
Propor a construção e comparação de gráficos - Questionamento oral;
de
barras
justapostas
entre
duas - Fichas de trabalho;
características qualitativas ou entre uma - Questões aula;
característica quantitativa e outra qualitativa - Miniteste;
[Exemplo: Como será que as raparigas e os - Testes digitais;
- Quizzes;
rapazes da nossa turma se protegem da chuva? - Outros (dando cumprimento ao DL nº
Será que os alunos do 10.º ano também têm os 54/2018).
mesmos hábitos? Como podemos comparar se
há menos alunos de 10.º ano que de 5.º ano?

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:

Análise crítica de gráficos
Analisar e comparar diferentes representações
gráficas presentes nos media, discutir a sua
adequabilidade e concluir criticamente sobre
eventuais efeitos de manipulações gráficas,
desenvolvendo a literacia estatística. Decidir
criticamente sobre qual(is) as representações
gráficas a adotar e justificar a(s) escolha(s).

Incentivar a pesquisa de representações - Questionários orais/escritos sobre
gráficas em jornais, revistas ou outras perceções e opiniões;
publicações e seleção de exemplos que os - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
alunos
considerem
interessantes
para 54/2018).
discussão na turma, encorajando, para
exploração matemática, ideias propostas pelos  Observação:
alunos. Propor análise de gráficos selecionados - Grelha de observação do desempenho
que contenham manipulações e desafiar para a científico/atitudinal;
sua
identificação
e
efeitos
obtidos, - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
incentivando o sentido crítico [Exemplo:
- Grelha de observação do trabalho
Comparar dois gráficos que representem o experimental;
mesmo conjunto de dados, mas usem - Grelha de observações orais;
diferentes
escalas].
Explorar
outras - Outros (dando cumprimento ao DL nº
representações gráficas inovadoras que 54/2018).
melhor consigam “contar”, de forma honesta,
 Análise de Conteúdo:
a história por detrás dos dados, incluindo
- Portefólios;
sempre a fonte, o título e a legenda, - Relatórios de atividades;
valorizando a criatividade dos alunos e o - Trabalhos de pesquisa/investigação;
espírito de iniciativa e autonomia. Propor a - Trabalhos escritos;
discussão de gráficos respeitantes à vida - Cadernos diários;
quotidiana, promovendo a literacia estatística -Reflexões criticas;
[Exemplo: Analisar a representação gráfica do - Outros (dando cumprimento ao DL nº
consumo de água da família, analisando um 54/2018).
recibo real. Consultar imagens em AE.
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Análise de dados
Resumo dos dados – média
Identificar a média como o valor resultante da
distribuição equitativa do total dos dados (o
ponto de equilíbrio dos dados) e interpretar o
seu significado em contexto.
Calcular a média com recurso a um
procedimento
adequado
aos
dados,
nomeadamente dividir a soma dos valores dos
dados pelo número de dados, e compreender
que esta medida é sensível a cada um dos
dados.
Identificar qual(ais) a(s) medida(s) de resumo
que são possíveis de calcular em dados
qualitativos e em dados quantitativos.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Recorrer a materiais manipuláveis para
promover a compreensão sobre a média
[Exemplo: Num clube do livro de uma escola,
um grupo de seis alunos combinou ler a saga
Harry Potter, uma coleção com 7 livros, até ao
fim do 1.º período. No fim de novembro, o
número de livros que cada um tinha lido foi 5,
7, 3, 4, 6, 5. Sabendo que a média corresponde
ao valor resultante da distribuição equitativa
do total dos dados, utiliza os cubinhos
encaixáveis para descobrires a média do
número de livros já lidos. Escreve um
comentário sobre a forma como os alunos
estão a perseguir o seu objetivo e que inclua a
média]. Encorajar o uso de procedimentos de
cálculo da média que recorram ao seu
significado, usando o cálculo mental [Exemplo:
A média do conjunto 24, 24, 24, 40 pode ser
calculada distribuindo a diferença entre 40 e
24 pelos quatro dados (16:4 = 4), tornando
assim todos os dados iguais, pelo que a média
é igual a 24 + 4 = 28].
Promover a discussão de situações em que se
reconhece como a média é afetada pelos
valores atípicos, estimulando o sentido crítico
dos alunos [Exemplo: A Ana está a ditar ao Luís
as idades das meninas da turma para
calcularem a média na calculadora. O Luís
escreve: 11, 11, 10, 11, 10, 10, 100, 11, 10, 11 e
responde: dá 19,5. A Ana diz que o cálculo do
Luís não pode estar correto. Como adivinhou a
Ana?]. Propor a análise de conjuntos de dados
para os quais exista maior adequação da moda
ou da média, em função da questão em
estudo.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Interpretação e conclusão
Ler, interpretar e discutir a distribuição dos
dados, salientando criticamente os aspetos
mais relevantes, ouvindo os outros e
discutindo de forma fundamentada. Retirar
conclusões, fundamentar decisões e colocar
novas questões suscitadas pelas conclusões
obtidas.
Probabilidades
Frequência
relativa
para
estimar
a
probabilidade
Reconhecer que a probabilidade de um
acontecimento exprime o grau de convicção na
sua realização.
Reconhecer que a probabilidade de um
acontecimento assume um valor que está
compreendido entre 0% e 100%.
Estimar a probabilidade de acontecimentos
usando a frequência relativa.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Suscitar o sentido crítico sobre a interpretação
das representações gráficas, no que diz
respeito à forma como os dados estão
distribuídos e à identificação de valores
atípicos. Apoiar os alunos na formulação de
novas questões que as conclusões do estudo
possam suscitar.
Propor situações do quotidiano para dar
sentido à probabilidade de um acontecimento
se repetir, recorrendo à frequência relativa
[Exemplo: O que significa referir que a
probabilidade de o próximo bebé de uma
família, escolhida ao acaso, ser do sexo
masculino, é aproximadamente 50%? Ou o
que significa dizer que a probabilidade de um
jovem entre os 15 e os 24 anos utilizar a
Internet é, aproximadamente, 100%?]. Solicitar
a pesquisa, a pares ou em grupo, de
informação
em
fontes
fidedignas,
evidenciando a utilidade da Matemática na
descrição e previsão de fenómenos reais
[Exemplo: Pesquisa no site Pordata Kids os
dados disponíveis para responderes à questão:
Dos alunos que estão a estudar enfermagem,
há mais rapazes ou raparigas? Determina as
frequências relativas da característica “ser
rapariga” para os últimos três anos. Assinala
numa linha de probabilidade, marcada de 0% a
100%, uma estimativa para a probabilidade de,
escolhendo ao acaso um estudante de
enfermagem, ser uma rapariga e outra
estimativa para ser rapaz. Será que a
estimativa é a mesma para os estudantes do
curso de medicina?].

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

Dados / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem

1

Conjeturar sobre o grau de convicção na
ocorrência de uma dada característica num
grupo com base em informação obtida em
grupos diferentes. Usar as probabilidades para
conhecer e compreender o mundo à nossa
volta, reconhecendo a utilidade e poder da
Matemática na previsão de acontecimentos
incertos se virem a realizar.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Propor a discussão sobre a razoabilidade das  Inquérito:
probabilidades associadas a uma característica - Questionários orais/escritos sobre
para um dado grupo se manterem para outro perceções e opiniões;
grupo, justificar as razões para essa estimativa - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
e, se possível, verificar [Exemplo: Sabendo que 54/2018).
nesta turma se estimou que 80% dos alunos
calçam sapato tamanho 34, será que este valor  Observação:
se mantém em outra turma do 5.º ano? E - Grelha de observação do desempenho
numa turma do 9.º ano?]. Propor a discussão científico/atitudinal;
sobre a razoabilidade das probabilidades - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
relativas a uma característica para um dado
- Grelha de observação do trabalho
grupo se manterem para um grupo de outra experimental;
população, justificar as razões para essa - Grelha de observações orais;
previsão e, se possível, verificar recorrendo a - Outros (dando cumprimento ao DL nº
fontes secundárias [Exemplo: Sabendo que 54/2018).
nesta escola é mais provável que um aluno
 Análise de Conteúdo:
beba água da torneira, o que se prevê que
- Portefólios;
aconteça com os alunos no Burundi? - Relatórios de atividades;
(Consultar o site Dollar Street)].
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios/
Temas e Áreas

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Geometria e medida / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Objetivos de aprendizagem

1

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Figuras planas
Retas, semirretas e segmentos de reta
Distinguir reta de semirreta e de segmento de
reta.

Propor a construção de retas, semirretas e  Inquérito:
segmentos de reta em ambientes de geometria - Questionários orais/escritos sobre
dinâmica (AGD) [Exemplo: GeoGebra] e perceções e opiniões;
discutir com os alunos as diferentes - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
representações.
54/2018).

Posição relativa de retas
Identificar a posição relativa de retas paralelas
e retas concorrentes, perpendiculares ou
oblíquas, e representá-las utilizando recursos
diversificados.

Propor a construção de pares de retas com
diferentes posições relativas, em AGD, e tirar
partido da manipulação para observar casos
variados e evitar a fixação em casos
prototípicos (retas na horizontal ou vertical).
Solicitar a representação de retas, em
diferentes posições relativas, em papel com
malhas (ponteado isométrico ou quadriculado)
e sem malhas, com recurso a régua e

esquadro.

Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Compreender que a amplitude de um ângulo
pode ser medida e conhecer a unidade de
medida grau.
Medir a amplitude do ângulo usando
transferidor, com aproximação ao grau, e
classificá-lo.

Fazer estimativas de medida de amplitude de
um dado ângulo, por comparação com
amplitudes de ângulos de referência (45º, 90º
e 180º).

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Propor uma pesquisa, no âmbito da História da
Matemática, sobre aorigem da medida da
amplitude de ângulos e a sua relação com o
número de dias do ano.
Recorrer a um AGD para, em discussão com a
turma, manipular um
ângulo dinâmico com lado origem fixo e o lado  Testagem:
extremidade variável e analisar a medida da - Testes;
sua amplitude, com recurso a um transferidor
- Questionamento oral;
virtual, para apoiar a compreensão da - Fichas de trabalho;
- Questões aula;
utilização do instrumento físico.
Propor a discussão, em pares, de estimativas - Miniteste;
de amplitude de ângulos com recurso a um - Testes digitais;
- Quizzes;
geoplano circular, comparando com ângulos de - Outros (dando cumprimento ao DL nº
referência, incentivando o sentido crítico dos 54/2018).
alunos.

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Geometria e medida / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

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

Objetivos de aprendizagem

1

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Construção de ângulos
Construir ângulos com uma dada medida de
amplitude.
Classificação de triângulos
Classificar triângulos quanto aos lados e
quanto aos ângulos.
Descrever relações entre os lados e os ângulos
de um triângulo e usá-las na resolução de
problemas.

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
Discutir com os alunos a relação hierárquica perceções e opiniões;
entre o triânguloequilátero e o triângulo - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
isósceles.
54/2018).

Construção de triângulos
Construir triângulos e compreender os casos
em que é possível a sua construção,
apresentando e explicando ideias e
raciocínios.

Propor a investigação, em grupo, da
possibilidade de construir
triângulos dados os comprimentos dos três
lados, recorrendo a AGD ou material
manipulável, e sistematizar os resultados a
partir da discussão pela turma, promovendo a
 Análise de Conteúdo:
capacidade de trabalhar em equipa.
- Portefólios;
Propor problemas de análise e de construção - Relatórios de atividades;
de triângulos com régua e compasso, a partir - Trabalhos de pesquisa/investigação;
dos critérios de congruência de triângulos, e - Trabalhos escritos;
discutir coletivamente as resoluções propostas - Cadernos diários;
[Exemplo: Considera as seguintes informações -Reflexões criticas;
sobre os comprimentos dos lados e as - Outros (dando cumprimento ao DL nº
amplitudes dos ângulos de um triângulo: 54/2018).
11cm; 12cm; 8cm; 40º; 75º e 65º. Seleciona as  Testagem:
informações que consideras relevantes para - Testes;
construir o triângulo].
- Questionamento oral;
Promover a resolução de problemas que - Fichas de trabalho;
envolvam áreas e possam ser resolvidos por - Questões aula;
decomposição e composição de figuras cujas - Miniteste;
expressões das medidas das áreas sejam - Testes digitais;
- Quizzes;
conhecidas, proporcionando oportunidades - Outros (dando cumprimento ao DL nº
para que os alunos, individualmente, analisem
54/2018).
criticamente as resoluções realizadas por si e
as melhorem.

Critérios de congruência de triângulos
Reconhecer os critérios de congruência de
triângulos e usá-los na construção de
triângulos e resolução de problemas.

Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Equivalência de figuras planas
Compreender o significado de figuras
equivalentes e resolver problemas em
diversos contextos.

Estimular a identificação de relações existentes
 Observação:
entre os lados e os
- Grelha de observação do desempenho
ângulos, com recurso a AGD.
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Geometria e medida Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

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

Objetivos de aprendizagem

1

Área do paralelogramo
Generalizar e justificar a expressão para o
cálculo da medida da área do paralelogramo a
partir do retângulo, com recurso a material
manipulável e/ou tecnológico.
Área do triângulo
Generalizar e justificar a expressão para o
cálculo da medida da área do triângulo a
partir do paralelogramo, com recurso a
material manipulável e/ou tecnológico.
Identificar as alturas de um triângulo e
relacionar as respetivas posições com a
classificação do triângulo.

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Figuras no espaço
Propriedades de poliedros
Identificar pares de faces paralelas e pares de
faces perpendiculares em prismas.
Explicar a classificação hierárquica entre
prismas retos, paralelepípedos retângulos e
cubos, apresentando e explicando raciocínios
e representações.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

 Inquérito:
Identificar as alturas de um paralelogramo.
Promover a construção em AGD de retângulos - Questionários orais/escritos sobre
e paralelogramos que, de um para o outro, perceções e opiniões;
mantêm a igualdade entre as medidas das - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
bases e alturas. Incentivar à investigação da 54/2018).
relação entre as áreas e sua justificação para
 Observação:
obter a expressão para a medida da área do
- Grelha de observação do desempenho
paralelogramo.
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Incentivar a construção de diferentes
paralelogramos e triângulos com
as mesmas dimensões, com recurso a malhas
ponteadas, quadriculadas ou o geoplano, e
estimular a identificação de relações entre as
suas áreas.
Propor a exploração, a pares, recorrendo a
 Análise de Conteúdo:
AGD, da altura (e área) de um triângulo
- Portefólios;
dinâmico, fixando a base e arrastando o - Relatórios de atividades;
terceiro vértice numa reta paralela à base, - Trabalhos de pesquisa/investigação;
obtendo triângulos acutângulos, retângulos e - Trabalhos escritos;
obtusângulos e concluir sobre a invariância da - Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
sua medida.

- Outros (dando cumprimento ao DL nº

Propor a análise de um conjunto de sólidos 54/2018).
organizados em dois grupos:
 Testagem:
prismas e outros poliedros. Questionar sobre o - Testes;
critério de organização dos sólidos, procurando - Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
que os alunos identifiquem as características
comuns aos prismas e que os distinguem dos - Questões aula;
outros sólidos. Solicitar que os alunos - Miniteste;
organizem os prismas em dois conjuntos e - Testes digitais;
- Quizzes;
justifiquem, conduzindo à relação hierárquica - Outros (dando cumprimento ao DL nº
entre
paralelepípedos
e
prismas
e, 54/2018).
consecutivamente,
entre
cubos
e
paralelepípedos.

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Domínios

Temas

Critérios de
Avaliação*

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

Geometria e medida / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Objetivos de aprendizagem

1

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
2
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

Formular e testar conjeturas identificando
regularidades em classes de poliedros
envolvendo os seus elementos e expressá-las
usando linguagem corrente ou através de
expressões algébricas.
Justificar relações entre os elementos de
classes de poliedros recorrendo à sua
organização
espacial,
apresentando
e
explicando raciocínios e representações.

Levar à análise de uma sequência de sólidos da  Inquérito:
mesma classe e propor uma lei de formação - Questionários orais/escritos sobre
para um número de elementos [Exemplo: perceções e opiniões;
Número e vértices de um prisma, variando o - Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
número de vértices da base] estabelecendo 54/2018).
conexões com a álgebra e valorizando a
 Observação:
apresentação de argumentos.

Planificações de poliedros
Identificar e construir poliedros a partir das
suas planificações, estabelecendo relações
entre elementos da planificação e do
poliedro.

Sugerir a construção de planificações de - Outros (dando cumprimento ao DL nº
sólidos e utilizar cores para assinalar os 54/2018).
segmentos que correspondem às mesmas  Testagem:
arestas ou a faces paralelas/perpendiculares, - Testes;
de modo a estabelecer a ligação entre a - Questionamento oral;
representação plana e o sólido [Exemplo: - Fichas de trabalho;
Observa a planificação do cubo. Pinta de azul o - Questões aula;
- Miniteste;
lado do quadrado que forma aresta com o lado
pintado dessa cor. Repete para o lado - Testes digitais;
- Quizzes;
encarnado. Confirma a tua resolução - Outros (dando cumprimento ao DL nº
montando o cubo com quadrados encaixáveis. 54/2018).
Observa também o quadrado pintado de
verde. Pinta da mesma cor um quadrado que
corresponda a uma face que lhe seja paralela].

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador
da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

- Grelha de observação do desempenho

Promover investigações, em grupo, sobre a científico/atitudinal;
relação entre os elementos de uma pirâmide e - Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
uma bipirâmide do mesmo tipo ou entre os
- Grelha de observação do trabalho
elementos de um prisma e um antiprisma do experimental;
mesmo tipo, usando modelos físicos, e - Grelha de observações orais;
promovendo a capacidade de trabalhar em - Outros (dando cumprimento ao DL nº
equipa [Exemplo: Quantas arestas tem um 54/2018).
prisma pentagonal? E quantas arestas tem um
 Análise de Conteúdo:
antiprisma pentagonal? O que acontecerá
- Portefólios;
quando as bases forem decágonos? E se a base - Relatórios de atividades;
tiver outro número de arestas, consegues - Trabalhos de pesquisa/investigação;
descobrir? E o que podes dizer sobre as faces e - Trabalhos escritos;
os vértices? Justifica].
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

CAPACIDADES MATEMÁTICAS TRANSVERSAIS
Descritores do Perfil dos Alunos: A, C, D, E, F, I, H
Capacidades
Matemáticas

Resolução de
problemas

Capacidades
Matemáticas

Comunicação
matemática

Objetivos de aprendizagem

Reconhecer e aplicar as etapas do processo de
resolução de problemas.
Formular problemas a partir de uma situação dada,
em contextos diversos (matemáticos e não
matemáticos).
Aplicar e adaptar estratégias diversas de
resolução de problemas, em diversos contextos,
nomeadamente com recurso à tecnologia.
Reconhecer a correção, a diferença e a eficácia de
diferentes estratégias da resolução de um
problema.

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Solicitar, de forma sistemática, que os alunos percorram e reconheçam as diferentes etapas de resolução de um problema
(interpretar o problema, selecionar e executar uma estratégia, e avaliar o resultado no contexto da situação problemática),
incentivando a sua perseverança no trabalho em matemática.
Propor problemas com excesso de dados ou com dados insuficientes.
Solicitar a formulação de problemas a partir de uma situação dada, incentivando novas ideias individuais ou resultantes da interação
com os outros.
Acolher resoluções criativas propostas pelos alunos, valorizando o seu espírito de iniciativa e autonomia, e analisar, de forma
sistemática, com toda a turma, a diversidade de resoluções relativas aos problemas resolvidos, de modo a proporcionar o
conhecimento coletivo de estratégias que podem ser mobilizadas em outras situações: fazer uma simulação, começar do fim para o
princípio, por tentativa e erro, começar por um problema mais simples, usar casos particulares, criar um diagrama [Exemplo: A avó
Matilde confecionou umas bolachas deliciosas. O João foi o primeiro a prová-las, comeu 1/4 das bolachas e saiu para brincar. O
Pedro acordou da sua sesta e comeu 1/3 das bolachas deixadas. Por fim, a avó Matilde comeu metade das bolachas que ficaram,
restando apenas três bolachas para o avô Tobias. Quantas bolachas confecionou a avó Matilde?]
Orquestrar discussões com toda a turma que envolvam não só a discussão das diferentes estratégias da resolução de problemas e
representações usadas, mas também a comparação entre a sua eficácia, valorizando o espírito crítico dos alunos e promovendo a
apresentação de argumentos e a tomada de posições fundamentadas e a capacidade de negociar e aceitar diferentes pontos de
vista.

Objetivos de aprendizagem

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Descrever a sua forma de pensar acerca de ideias e
processos matemáticos, oralmente e por escrito.
Ouvir os outros, questionar e discutir as ideias de
forma fundamentada, e contrapor argumentos.

Reconhecer e valorizar os alunos como agentes da comunicação matemática, usando expressões dos alunos e criando
intencionalmente oportunidades para falarem, questionarem, esclarecerem os seus colegas, promovendo progressivamente a
construção da sua autoconfiança.
Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, em colaboração, de frases que
sistematizem o conhecimento matemático institucionalizado sobre ideias matemáticas relevantes, ou a produção de relatórios
sobre investigações matemáticas realizadas.
Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática pelos alunos: obter informação sobre o
que aluno já sabe; apoiar o desenvolvimento do raciocínio do aluno, focando-o no que é relevante; encorajar a explicação e
reflexão sobre raciocínios produzidos [Exemplos: Questão para obter informação: Que informação tiras do gráfico? Questão para
apoiar o raciocínio: Porque é que é sempre mais 4?; Questão para encorajar a reflexão: O que existe de diferente entre estas duas
resoluções?], favorecendo a autorregulação dos alunos.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos matemáticos (resolver problemas,
raciocinar, investigar, …), oralmente, entre os alunos e entre o aluno e o professor, solicitando que fundamentem o que afirmam,
valorizando a apresentação de argumentos e tomada de posições fundamentadas e
capacidade de negociar e aceitar diferentes pontos de vista.

Capacidades
Matemáticas

Objetivos de aprendizagem

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Criar oportunidades para que os alunos representem problemas de forma simplificada, concentrando-se na informação mais
importante. Realçar processos relevantes e secundarizar detalhes e especificidades particulares.

Extrair a informação essencial de um problema.

Pensamento
computacional

Estruturar a resolução de problemas por etapas
de menor complexidade de modo a reduzir a
dificuldade do problema.
Reconhecer ou identificar padrões e regularidades
no processo de resolução de problemas e aplicálos em outros problemas semelhantes.
Desenvolver um procedimento (algoritmo) passo
a passo para solucionar o problema
nomeadamente recorrendo à tecnologia.
Procurar e corrigir erros, testar, refinar e otimizar
uma dada resolução.

Incentivar a identificação de elementos importantes e estabelecer ordens entre eles na execução de uma tarefa, criando
oportunidades para os alunos decomporem a tarefa em partes mais simples, diminuindo desta forma a sua complexidade.
Incentivar a identificação de padrões durante a resolução de problemas, solicitando que os alunos os descrevam e realizem
previsões com base nos padrões identificados.
Promover o desenvolvimento de práticas que visem estruturar, passo a passo, o processo de resolução de um problema,
incentivando os alunos a criarem algoritmos que possam descrever essas etapas, nomeadamente com recurso à tecnologia,
promovendo a criatividade e valorizando uma diversidade de resoluções e representações que favoreçam a inclusão de todos
[Exemplo: Constrói um pequeno programa, em Scratch, que indique se é possível construir um triângulo dadas as dimensões dos
lados].
Incentivar os alunos a raciocinarem por si mesmos e a definirem estratégias de testagem e "depuração" (ou correção), quando algo
não funciona da forma esperada ou planeada ou tem alguma imprecisão, com o intuito de encontrar erros e melhorarem as suas
construções, incentivando a sua perseverança no trabalho em Matemática e promovendo progressivamente a construção da sua
autoconfiança.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Capacidades
Matemáticas

Objetivos de aprendizagem
Ler e interpretar ideias e processos matemáticos
expressos por representações diversas.
Usar representações múltiplas para demonstrar
compreensão, raciocinar e exprimir ideias e
processos matemáticos, em especial linguagem
verbal e diagramas.

Representações
matemáticas

Estabelecer conexões e conversões entre
diferentes representações relativas às mesmas
ideias/processos matemáticos, nomeadamente
recorrendo à tecnologia.
Usar a linguagem simbólica matemática e
reconhecer o seu valor para comunicar
sinteticamente e com precisão

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos
Adotar representações físicas diversas para simular situações matemáticas, especialmente com alunos mais novos, não só com
recurso a materiais manipuláveis, mas também com a dramatização de processos durante a resolução de problemas.
Solicitar aos alunos que façam representações visuais (desenho, diagramas, esquemas...) para explicar aos outros a forma como
pensam na resolução de um problema. Valorizar novas ideias criativas individuais ou resultantes da interação com os outros e a
consideração de uma diversidade de resoluções e representações que favoreçam a inclusão dos alunos.
Orquestrar a discussão, com toda a turma, de diferentes resoluções de uma dada tarefa que mobilizem representações distintas,
comparar coletivamente a sua eficácia e concluir sobre o papel que podem ter na resolução de tarefas com características
semelhantes [Exemplos: Valorizar o papel dos diagramas para evidenciar as relações e estrutura matemática de um problema;
Valorizar as tabelas para organizar e sistematizar casos particulares em busca de uma regularidade], valorizando uma diversidade
de resoluções e representações que favoreçam a inclusão dos alunos e reconhecendo o seu espírito de iniciativa e autonomia.
Proporcionar recursos que agilizem a partilha das diferentes representações feitas pelos alunos na resolução das tarefas [Exemplo:
Recorrer a um mural digital para expor e discutir resoluções dos alunos; fotografar a resolução de um grupo e partilhá-la
digitalmente, projetada para toda a turma].
Promover a análise de diferentes representações sobre a mesma situação, considerando as representações verbal, visual, física,
contextual e simbólica, e explicitar as relações entre elas, evidenciando o papel das conexões entre representações para promover
2
a compreensão matemática [Exemplo: A representação visual da sequência de n apela à compreensão do crescimento de uma
potência de base e expoente naturais e à capacidade de visualização espacial].

Incentivar o uso progressivo de linguagem simbólica matemática.
Confrontar os alunos com descrições de uma mesma situação através de representações múltiplas e identificar as vantagens da
linguagem simbólica.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Capacidades
Matemáticas

Conexões
matemáticas

Objetivos de aprendizagem

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos

Reconhecer e usar conexões entre ideias
matemáticas de diferentes temas, e compreender
esta ciência como coerente e articulada.

Explorar as conexões matemáticas em tarefas que façam uso de conhecimentos matemáticos de diferentes temas e explicitar essas
relações de modo a que os alunos as conexões [Exemplo: No exemplo acima, evidenciar as conexões internas pela explicitação das
relações entre os números e a disposição dos cubos].

Aplicar ideias matemáticas na resolução de
problemas de contextos diversos (outras áreas do
saber, realidade, profissões).

Mobilizar situações da vida dos alunos para serem alvo de estudo matemático na turma, ouvindo os seus interesses e ideias, e
cruzando- as com outras áreas do saber, encorajando, para exploração matemática, ideias propostas pelos alunos e
reconhecendo a utilidade e o poder da Matemática na previsão e intervenção na realidade [Exemplo: Considera a população
mundial de 7,8 mil milhões (julho de 2021). Estima-se que, em cada 10 pessoas, 3 não têm acesso a água potável. Quantas
pessoas vivem nestas condições?].

Interpretar matematicamente situações do mundo
real, construir modelos matemáticos adequados, e
reconhecer a utilidade e poder da Matemática na
previsão e intervenção nessas situações.
Identificar a presença da Matemática em
contextos externos e compreender o seu papel na
criação e construção da realidade.

Convidar profissionais que usem a Matemática na sua profissão para que os alunos os possam entrevistar a esse propósito,
promovendo a concretização do trabalho com sentido de responsabilidade e autonomia.
Selecionar, em conjunto com os alunos, situações da realidade que permitam compreender melhor o mundo em redor [Exemplo:
Suscitar a identificação de situações da realidade que sejam modeladas por proporcionalidade direta, tais como a relação entre a
distância percorrida e o tempo decorrido numa viagem de comboio a uma velocidade constante].
Realizar visitas de estudo, reais ou virtuais, para observar a presença da Matemática no mundo que nos rodeia e sonhar com a sua
transformação, reconhecendo o papel da Matemática na criação e construção da realidade, e incentivando novas ideias criativas
individuais ou resultantes da interação com os outros. [Exemplo: Convidar os alunos a observar fachadas de edifícios comuns,
identificar como a Matemática foi usada nessa construção, nomeadamente padrões e rosáceas].

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ANO: 5.º

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

Siglas:
AE – Aprendizagens essenciais
AEP – Agrupamento de Escolas de Prado

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO
Critérios de Classificação

A importância das rochas e do solo na manutenção
da vida.

Critérios de Avaliação

Domínios
• Conheciment
o científicoFactos e
Procedimentos

• Aquisição de
conhecimentos
25%

Descritores
do Perfil dos
Alunos
Conhecedor/
sabedor/
culto/

• Aplicação prática dos
conhecimentos

informado
(A, B, G, I, J)

• Raciocínio
Científico

25%

• Atitudes e valores
perante o conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)

• Comunicação
Científica

o (A,
B, C, D, G)

•

Atividade
prática e
experimental

Aprendizagens Essenciais
- Relacionar a existência de vida na Terra com algumas
características do planeta (água líquida, atmosfera
adequada e temperatura amena);
- Caracterizar ambientes terrestres e ambientes
aquáticos, explorando exemplos locais ou regionais, a
partir de dados recolhidos no campo;
- Identificar os subsistemas terrestres em documentos
diversificados e integrando saberes de outras disciplinas
(ex.: História e Geografia de Portugal);
- Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de
rochas de cada grupo (magmáticas, metamórficas e
sedimentares);
- Explicar a importância dos agentes biológicos e
atmosféricos na génese do solo, indicando os seus
constituintes, propriedades e funções;
- Discutir a importância dos minerais, das rochas e do
solo nas atividades humanas, com exemplos locais ou
regionais.

25%
Crítico/Analític

A importância da Água para os seres vivos

A Água, o Ar, as Rochas e o Solo - Materiais terrestres

Temas e
Áreas

Peso

25%

- Interpretar informação diversificada sobre a
disponibilidade e a circulação de água na Terra,
valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: História e
Geografia de Portugal);
- Identificar as propriedades da água, relacionando-as
com a função da água nos seres vivos;
- Distinguir água própria para consumo (potável e
mineral) de água imprópria para consumo (salobra e
inquinada), analisando questões problemáticas locais,
regionais ou nacionais;
Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a
importância da água para a saúde humana;
- Discutir a importância da gestão sustentável da água ao
nível da sua utilização, exploração e proteção, com
exemplos locais, regionais, nacionais ou globais;

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:
Estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros
saberes, relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
- usar e articular de forma consciente e com rigor conhecimentos (incluindo
de outras áreas do saber);
- selecionar informação pertinente (em fontes diversificadas);
- organizar de forma sistematizada a leitura e estudo autónomo;
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados
(recorrendo a conhecimentos prévios e aplicando conhecimentos a novas
situações);
- desenvolver tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas
à compreensão e uso de saber, bem como a mobilização do memorizado;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.
Estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:
- formular hipóteses face a um fenómeno ou evento (atividade
laboratorial/experimental);
- conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado;
- apresentar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situaçãoproblema;
- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio (construção de modelos
explicativos);
- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista,
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;
- prever resultados (atividade laboratorial/experimental);
- usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (ex.: imagens,
modelos, gráficos, tabelas, texto);
- criar soluções estéticas criativas e pessoais.
Estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada
de posição,
pensar e apresentar argumentos e contra argumentos, rebater os contraargumentos);
- organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de
opiniões ou análises de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar,
incluindo conhecimento disciplinar específico;
- analisar textos com diferentes pontos de vista;
- confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças,
consistência interna;
-problematizar situações em atividades laboratoriais/experimentais/campo;
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou
dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO
Critérios de Classificação

Temas e
Áreas

Peso

Critérios de
Avaliação

• Aplicação prática
dos conhecimentos

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

A importância do Ar para os seres vivos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação

Domínios
• Aquisição de
conhecimentos

A Água, o Ar, as Rochas e o Solo - Materiais terrestres

Descritores do
Perfil dos Alunos

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

- Identificar as propriedades do ar e os seus
constituintes, explorando as funções que
desempenham na atmosfera terrestre;
- Argumentar acerca dos impactes das
atividades humanas na qualidade do ar e
sobre medidas que contribuam para a sua
preservação, com exemplos locais,
regionais, nacionais ou globais e
integrando saberes de outras disciplinas
(ex.: História e Geografia de Portugal).

Estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno:
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;
- respeitar diferenças de características, crenças ou opiniões;
- confrontar ideias e perspetivas distintas
Estratégias que envolvam por parte do aluno:
- realizar tarefas de síntese;
- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização (ex.:
atividade laboratorial/experimental);
- elaborar registos seletivos;
- realizar tarefas de organização (ex.: construção de sumários, registos de
observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos);
- elaborar planos gerais e esquemas;
- desenvolver o estudo autónomo com o apoio do professor à sua
concretização, identificando quais os obstáculos e formas de os ultrapassar
Estratégias que impliquem por parte do aluno:
- saber questionar uma situação;
- organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a
estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio.
Estratégias que impliquem por parte do aluno:
- comunicar uni e bidirecionalmente;
- desenvolver ações de resposta, apresentação e iniciativa;
- desenvolver ações de questionamento organizado.
Estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente o
aluno para:
- realizar autoanálise;
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;
- descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma
tarefa ou abordagem de um problema;
- considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de
saberes;
- reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, partindo da
explicitação de feedback do professor.
Estratégias que criem oportunidades para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;
- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações;- apoiar
atuações úteis para outros (trabalho colaborativo).

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO

Características dos organismos
em função dos ambientes em
que vivem

Critérios de
Classificação
Temas e
Domínios
Áreas

Critérios de Avaliação

25%

Regimes alimentares dos
animais

• Aquisição de
conhecimentos
• Aplicação prática dos
conhecimentos

Descritores
do Perfil dos
Alunos
Conhecedor/
sabedor/
culto/
informado

Aprendizagens Essenciais

Relacionar as características de
diferentes animais com o meio onde
vivem:
- forma do corpo
- revestimento
- órgãos de locomoção

(A, B, G, I, J)

25%

• Atitudes e valores
perante o conhecimento

• Raciocíni
o Científico

25%
• Comunic
ação
Científica

Criativo

Relacionar os regimes alimentares de
alguns animais com o respetivo habitat,
valorizando saberes de outras disciplinas
(ex.: História e Geografia de Portugal);

(A, C, D, J)

Crítico/Analíti
co (A,
25%

Processos reprodutivos dos
animais

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio

• Conheci
mento
científicoFactos e
Procedimen
tos

Peso

Atividade
prática e
experimental

B, C, D, G)

Discutir a importância dos rituais de
acasalamento dos
animais
na
transmissão de características e na
continuidade das espécies;
Explicar a necessidade da intervenção de
células sexuais na reprodução de alguns
seres vivos e a sua importância para a
evolução das espécies;
Distinguir animais ovíparos de
ovovivíparos e de vivíparos;
Interpretar informação sobre animais
que passam por metamorfoses
completas
durante
o
seu
desenvolvimento;

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
Estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros
saberes, relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
- usar e articular de forma consciente e com rigor conhecimentos (incluindo de
outras áreas do saber);
- selecionar informação pertinente (em fontes diversificadas);
- organizar de forma sistematizada a leitura e estudo autónomo;
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados
(recorrendo a conhecimentos prévios e aplicando conhecimentos a novas
situações);
- desenvolver tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas à
compreensão e uso de saber, bem como a mobilização do memorizado;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos
sobre perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento
ao DL nº 54/2018).

• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
Estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:
atividades/trabalhos propostos;
- formular hipóteses face a um fenómeno ou evento (atividade
- Grelha de observação do
laboratorial/experimental);
trabalho experimental;
- conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado;
- apresentar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação- Grelha de observações orais;
problema;
- Outros (dando cumprimento
- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio (construção de modelos
ao DL nº 54/2018).
explicativos);
- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista,
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;
- prever resultados (atividade laboratorial/experimental);
- usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (ex.: imagens,
modelos, gráficos, tabelas, texto);
- criar soluções estéticas criativas e pessoais.
Estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada
de posição, pensar e apresentar argumentos e contra argumentos, rebater os
contra-argumentos);
- organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de
opiniões ou análises de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar,
incluindo conhecimento disciplinar específico;
- analisar textos com diferentes pontos de vista;
- confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças,
consistência interna;
- problematizar situações em atividades laboratoriais/experimentais/campo;

• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento
ao DL nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Mini-teste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento
ao DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO

Influência dos fatores abióticos nos animais
Proteção da biodiversidade animal

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio

Critérios de
Classificação
Temas
Domínios
e Áreas

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores do
Perfil dos Alunos

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Aprendizagens Essenciais

Identificar adaptações morfológicas e
comportamentais dos animais e as respetivas
respostas à variação da água, luz e
temperatura;

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

Caracterizar alguma da biodiversidade
existente a nível local, regional e nacional,
apresentando exemplos de relações entre a
flora e a fauna nos diferentes habitats;
Identificar espécies da fauna invasora e suas
consequências para a biodiversidade local;
Formular opiniões críticas sobre ações
humanas que condicionam a biodiversidade e
sobre a importância da sua preservação.
Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na
proteção da vida selvagem

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus
elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e
interdisciplinar
Estratégias que envolvam por parte do aluno:
- pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia
progressiva;
- incentivar a procura e o aprofundamento de informação;
- recolher dados e opiniões para análise de temáticas em estudo.
Estratégias que envolvam por parte do aluno:
- realizar tarefas de síntese;
- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização
(ex.: atividade laboratorial/experimental);
- elaborar registos seletivos;
- realizar tarefas de organização (ex.: construção de sumários,
registos de observações, relatórios de visitas segundo critérios e
objetivos);
- elaborar planos gerais e esquemas;
- desenvolver o estudo autónomo com o apoio do professor à sua
concretização, identificando quais os obstáculos e formas de os
ultrapassar
Estratégias que impliquem por parte do aluno:
- saber questionar uma situação;
-organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou
a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio.
Estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se
oriente o aluno para:
- realizar autoanálise;
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;
- descrever processos de pensamento usados durante a realização
de uma tarefa ou abordagem de um problema;
- considerar o feedback dos pares para melhoria ou
aprofundamento de saberes;
- reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, partindo
da explicitação de feedback do professor.
Estratégias que criem oportunidades para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;
- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações;
- apoiar atuações úteis para outros (trabalho colaborativo).
Estratégias que induzam:
- participar em ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem ou na sua organização;-assumir uma posição
perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de
si. – promover o autoaperfeiçoamento.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO
Critérios de
Classificação

Influência dos fatores abióticos nas plantas

Critérios de
Avaliação

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação

Domínios

Conhecedor/
sabedor/

Interpretar a influência da água, da luz e
da temperatura no desenvolvimento
das plantas;

culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

Proteção da diversidade vegetal

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio

Temas e
Áreas

Peso

Caracterizar alguma da biodiversidade
existente a nível local, regional e
nacional, apresentando exemplos de
relações entre a flora e a fauna nos
diferentes habitats;
Identificar espécies da flora invasora e
suas
consequências
para
a
biodiversidade local;
Formular opiniões críticas sobre ações
humanas
que
condicionam a
biodiversidade e sobre a importância da
sua preservação.
Valorizar as áreas protegidas e o seu
papel na proteção da vida selvagem

Estratégias que envolvam aquisição de conhecimento,
informação e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE,
que impliquem:
- usar e articular de forma consciente e com rigor
conhecimentos (incluindo de outras áreas do saber);
- selecionar informação pertinente (em fontes diversificadas);
- organizar de forma sistematizada a leitura e estudo autónomo;
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus
elementos ou dados (recorrendo a conhecimentos prévios e
aplicando conhecimentos a novas situações);
- desenvolver tarefas de memorização, verificação e
consolidação, associadas à compreensão e uso de saber, bem
como a mobilização do memorizado;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.
Estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:
- formular hipóteses face a um fenómeno ou evento (atividade
laboratorial/experimental);
- conceber situações onde determinado conhecimento possa
ser aplicado;
- apresentar alternativas a uma forma tradicional de abordar
uma situação-problema;
- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio (construção
de modelos explicativos);
- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de
vista, concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;
- prever resultados (atividade laboratorial/experimental);
- usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens
(ex.: imagens, modelos, gráficos, tabelas, texto);
- criar soluções estéticas criativas e pessoais.

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre perceções e
opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO
Critérios de
Classificação
Temas e
Áreas

Peso

Critérios de Avaliação

Descritores
do Perfil
dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

Crítico/Analí

Domínios

• Conhe
cimento
científicoFactos e
Procedim
entos

25%

B, C, D, G)
• Aplicação prática
dos conhecimentos
25%

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Célula – Unidade básica de vida

Unidade na diversidade de seres vivos

• Racioc
ínio
Científico

25%

Sistematiz
ador/
organizado
r
(A, B, C, I, J)
Questionad
or (A, F, G, I,
J)
Autoavaliad
or
(transversal
às áreas

• Comu
nicação
Científica

25%
Atividade
prática e
experimental

tico (A,

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

Aprendizagens Essenciais

Reconhecer a célula como unidade básica dos seres
vivos e distinguir diferentes tipos de células e os
seus principais constituintes; Discutir a importância
da ciência e da tecnologia na evolução do
conhecimento celular.

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico
dos alunos, incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar
uma tomada de posição,pensar e apresentar argumentos e
contra argumentos, rebater os contra-argumentos);
- organizar debates que requeiram sustentação de afirmações,
elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e
interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico;
- analisar textos com diferentes pontos de vista;
- confrontar argumentos para encontrar semelhanças,
diferenças, consistência interna;
- problematizar situações em atividades
laboratoriais/experimentais/campo;
- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus
elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar
e interdisciplinar.
Estratégias que envolvam por parte do aluno:
- realizar tarefas de síntese;
- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização
(ex.: atividade laboratorial/experimental);
- elaborar registos seletivos;
- realizar tarefas de organização (ex.: construção de sumários,
registos de observações, relatórios de visitas segundo critérios
e objetivos);
- elaborar planos gerais e esquemas;
- desenvolver o estudo autónomo com o apoio do professor à
sua concretização, identificando quais os obstáculos e formas
de os ultrapassar
Estratégias que impliquem por parte do aluno:
- saber questionar uma situação;
-organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados
ou a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio.
Estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios,
se oriente o aluno para:
- realizar autoanálise;
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;
- descrever processos de pensamento usados durante a
realização de uma tarefa ou abordagem de um problema;
- considerar o feedback dos pares para melhoria ou
aprofundamento de saberes;
Estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem
por parte do aluno:
- assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido;
- organizar e realizar autonomamente tarefas.

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 5 º ANO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Educação Visual ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

•Descrever com vocabulário adequado os objetos
artísticos.

• Aquisição de
conhecimentos

35%

Experimentação e criação

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Conhecedor/Sabe
dor/
Culto/Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/Investig
ador (C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
Organizador (A, B,
C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/Cola
borador (B, C, D, E,
F)
Responsável/Autó
nomo (C, D, E, F,
G, I, J)

•Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta
as técnicas e tecnologias artísticas.

•

Desenho de letras e decoração da capa

•

Livro de artista

•Selecionar com autonomia informação relevante para os
trabalhos individuais e de grupo.
•Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual
com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos
trabalhos individuais e de grupo.
•Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos.
•Transformar narrativas visuais, criando novos modos de
interpretação.
•Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s)
contexto(s) e dos(s) públicos(s).
•Utilizar diferentes materiais e suportes para realização
dos seus trabalhos.
•Inventar soluções para a resolução de problemas no
processo de produção artística.
•Tomar consciência da importância das características do
trabalho artístico para o desenvolvimento do seu sistema
próprio de trabalho.

• Postal de Natal

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Educação Visual ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

.
• Compreender os princípios da linguagem das artes visuais
integrada em diferentes contextos culturais.

• Aquisição de
conhecimentos

35%

Interpretação e comunicação

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Conhecedor/Sabe
dor/
Culto/Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/Investig
ador (C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
Organizador (A, B,
C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/Cola
borador (B, C, D, E,
F)
Responsável/Autó
nomo (C, D, E, F,
G, I, J)

• Selecionar com autonomia informação relevante para os
trabalhos individuais e de grupo.
• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual
com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos
trabalhos individuais e de grupo.
• Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo,
reconhecendo o papel das artes nas mudanças sociais.

• Texturas Visuais

• Padrões geométricos
• Forma

• Geometria e o meio envolvente

• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos.
• Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos
seus trabalhos.
• Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para
a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do
processo artístico.
• Inventar soluções para a resolução de problemas no
processo de produção artística.
• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas
produções, evidenciando os conhecimentos e técnicas
adquiridos.
• Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.:
diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio)

• Textura
• Estrutura

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

30%

Apropriação e reflexão

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor/Sabe
dor/
Culto/Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/Investig
ador (C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
Organizador (A, B,
C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/Cola
borador (B, C, D, E,
F)
Responsável/Autó
nomo (C, D, E, F,
G, I, J)

Aprendizagens Essenciais

• Identificar diferentes manifestações culturais do
património local e global utilizando um vocabulário
específico e adequado.
• Compreender os princípios da linguagem das artes
visuais integrada em diferentes contextos culturais.
• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte,
design, arquitetura e artesanato de acordo com os
contextos históricos, geográficos e culturais.
• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta
as técnicas e tecnologias artísticas.
• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual
com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos
trabalhos individuais e de grupo.
• Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s)
contexto(s) e dos(s) públicos(s).
• Compreender os significados, processos e
intencionalidades dos objetos artísticos.
• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e
processos.
• Transformar narrativas visuais, criando novos modos de
interpretação.
• Utilizar diferentes materiais e suportes para realização
dos seus trabalhos.
• Inventar soluções para a resolução de problemas no
processo de produção artística.
• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas
produções, evidenciando os conhecimentos e técnicas
adquiridos.
• Desenvolver individualmente e em grupo projetos de
trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares.
• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos,
conjugando a organização dos elementos visuais com
ideias e temática inventadas ou sugeridas.

DISCIPLINA: Educação Visual ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

• Rosto humano

• Criação de pictogramas, logótipos, símbolos, etc.

Ilustração
• Representação gráfica e desenho
• Comunicação
• Narrativas visuais

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Visual ANO: 5º e 6º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

(*) Os

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

35 %

PROCESSOS
TECNOLÓGICOS

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

• Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
• Questionador
(A, F, G, I, J)
• Comunicador
(A, B, D, E, H)
• Criativo
(A, C, D, I, J)
• Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Aprendizagens Essenciais

• Distinguir as fases de realização de um projeto:
identificação, pesquisa, realização e avaliação.
• Identificar e representar as necessidades e oportunidades
tecnológicas decorrentes da observação e investigação de
contextos socias e comunitários.
• Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e
recursos para a concretização de projetos.
• Comunicar, através do desenho, formas de representação
gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas,
codificações e simbologias, assim como meios digitais com
ferramentas de modelação e representação.
• Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial),
analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico.
• Compreender a importância dos objetos técnicos face às
necessidades humanas.

DISCIPLINA: Educação Tecnológica ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

O processo é eixo estruturante da educação em
tecnologia e, ao mesmo tempo, organizador
metodológico do processo didático que lhe está
subjacente:
• identificar fontes;
• localizar e processar informação;
• elaborar documentos técnicos;
• desenhar objetos e construções (realizar esboços e
croquis, esquemas gráficos, etc.);
• planificar e estabelecer sequências de
processos produtivos;
• contactar, em ambiente real, com ambientes
de trabalho profissional, providos de
informação e demonstração técnica;
• realizar mostras audiovisuais, recolhas de
objetos e imagens, visitas de estudo;
• registo de observação de contextos
tecnológicos;
• utilização de ferramentas digitais.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

35 %

RECURSOS E
UTILIZAÇÕES
TECNOLÓGICA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

• Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
• Questionador
(A, F, G, I, J)
• Comunicador
(A, B, D, E, H)
• Criativo
(A, C, D, I, J)
• Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Aprendizagens Essenciais

• Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos,
adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou
intenção expressa.
• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou
reciclagem de materiais, tendo em atenção a
sustentabilidade ambiental.
• Identificar fontes de energia e os seus processos de
transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro),
relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos
projetos.
• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no
cumprimento de normas de higiene e segurança na
utilização de recursos tecnológicos.

DISCIPLINA: Educação Tecnológica ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

As aprendizagens essenciais, ao mobilizarem
saberes e saber-fazer, exigem a criação de
situações que permitam o princípio da
mobilização. É fundamental o saber em ação
• Observação:
promovido através de trabalho prático,
- Grelha de observação do desempenho
experimental-oficinal, com concretização de
científico/atitudinal;
produtos, objetos socialmente úteis:
- Lista de verificação de
• protótipos; modelos de construção e simulação;
atividades/trabalhos propostos;
• montagens experimentais;
- Grelha de observação do trabalho
• maquetas: instalações, em articulação com
experimental;
atividades de observação, pesquisa, organização e
- Grelha de observações orais;
planeamento;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
• realizar textos relativos a funções especificas;
54/2018).
• redigir memória descritiva, caderno de encargos,
utilizar tecnologias de informação e comunicação. • Análise de Conteúdo:
• Utilizar as principais técnicas de transformação dos
- Portefólios;
materiais usados (união, separação-corte,
- Relatórios de atividades;
assemblagem, conformação), identificando os
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
utensílios e as ferramentas na realização de projetos.
- Trabalhos escritos;
• Identificar fontes de energia e os seus processos de
- Cadernos diários;
transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro),
-Reflexões criticas;
relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
aos projetos.
54/2018).
• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no
cumprimento de normas de higiene e segurança na
• Testagem:
utilização de recursos tecnológicos.
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

30 %

TECNOLOGIA E
SOCIEDADE

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

• Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
• Questionador
(A, F, G, I, J)
• Comunicador
(A, B, D, E, H)
• Criativo
(A, C, D, I, J)
• Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Aprendizagens Essenciais

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio
ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e
impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e
ambientais.
• Compreender a evolução dos artefactos, objetos
equipamentos, estabelecendo relações entre o presente e o
passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que
possam influenciar a sua criação, ou reformulação.
• Analisar situações concretas como consumidor prudente e
defensor do património cultural e natural da sua localidade
e região, manifestando preocupações com a conservação
da natureza e respeito pelo ambiente.

DISCIPLINA: Educação Tecnológica ANO: 5º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

A compreensão da realidade, em particular da
realidade técnica que rodeia o aprendente,
necessita de ferramentas para a análise e
compreensão crítica, de forma a permitir a
construção do conhecimento e a formação de um
posicionamento ético, e passa pelo
estabelecimento de uma tipologia mais alargada
de experiências educativas onde os alunos têm
oportunidade de aplicar conceitos, valores e
capacidades a temáticas sociais que permitam:
• identificar as variáveis dos fatores tecnológicos;
• analisar criticamente a vida comunitária e social;
• identificar profissões, setores de atividade e áreas
tecnológicas;
• apresentar propostas tecnológicas, centradas em
tópicos relevantes para o progresso social (por
exemplo, o uso do solo, a qualidade do ar e da
agua, os impactos ambientais, o consumo, a
exploração do espaço, outras).

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Tecnológica ANO: 5º e 6º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

(*) Os

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

•

sonoras convencionais e não convencionais,

- experiências sonoras e musicais que

imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações,
etc.) e com técnicas e tecnologias
gradualmente mais complexas.
•

30%

Experimentação e criação

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Compor peças musicais com diversos
propósitos, combinando e manipulando vários

Criativo/ Crítico/
Analítico (A, B,
C, D, G, J)

•

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes

(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma,

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
- a organização de atividades artístico-musicais
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
onde se possam revelar conhecimentos,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
capacidades e atitudes;

Improvisar peças musicais, combinando e
manipulando vários elementos da música

• Aquisição de
conhecimentos

DISCIPLINA: Educação Musical ANO: 5º e 6 º

Promover estratégias que envolvam:

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
estimulem a apreciação e fruição de diferentes
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
contextos culturais;
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
- a memorização e a mobilização do
experimental;
conhecimento em novas situações;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- a reflexão crítica sobre o que foi feito
54/2018).

elementos da música (altura, dinâmica, ritmo,

justificando os comentários.

forma, timbres e texturas), utilizando recursos

Promover estratégias que envolvam por parte

diversos (voz, corpo, objetos sonoros,

do aluno:

instrumentos musicais, tecnologias e

- a imaginação de soluções diversificadas para

software).

a criação de novos ambientes

Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas

sonoros/musicais;

do conhecimento para a construção do seu

- o desenvolvimento do pensamento crítico,

referencial criativo.

face à qualidade da sua própria produção

• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
musical e à do meio que o rodeia;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- a manifestação da sua opinião em relação aos - Miniteste;
- Testes digitais;
seus trabalhos e aos dos pares;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- o cruzamento de diferentes áreas do saber.
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

•

• Aquisição de
conhecimentos

40%

Interpretação e comunicação

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

•

•

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

Promover situações que estimulem:

repertório variado com e sem

- o questionamento e experimentação de

acompanhamento instrumental, evidenciando

soluções variadas; - o planeamento, a

confiança e domínio básico da técnica vocal.

organização e apresentação de tarefas;

Tocar diversos instrumentos acústicos e

- a seleção e a organização de informação.

eletrónicos, a solo e em grupo, repertório

Promover estratégias que requeiram/induzam

variado, controlando o tempo, o ritmo e a

por parte do aluno:

dinâmica, com progressiva destreza e

- a interação com o professor, colegas e

confiança. **

audiências, argumentando as suas opiniões,

Interpretar, através do movimento corporal,

Mobilizar sequências de movimentos corporais
em contextos musicais diferenciados.

•

Publicar, na internet, criações musicais
(originais ou de outros), construindo, por
exemplo, playlists, podcasts e blogs.

•

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes,

contextos musicais contrastantes.
•

DISCIPLINA: Educação Musical ANO: 5º e 6 º

Apresentar publicamente atividades artísticas
em que se articula a música com outras áreas
do conhecimento.

admitindo e aceitando as dos outros;
- a inclusão da opinião dos pares para a
melhoria e aprofundamento de saberes;
- o entendimento e o cumprimento de
instruções.
Promover estratégias que envolvam por parte
do aluno:
- a seleção e organização de diversas fontes
sonoras de acordo com a sua intenção
expressiva;
- a utilização de vários processos de registo de
planeamento, de trabalho e de ideias.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

•

• Aquisição de
conhecimentos

Comunicador (A,
B, D, E, H)
•

30%

Apropriação e reflexão

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Promover estratégias que impliquem:

harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de

- a consciência e progressivo domínio técnico

textura em peças musicais de épocas, estilos e

da voz e dos instrumentos na performance

géneros musicais diversificados.

musical;

Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e

- a utilização dos elementos expressivos da

•

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

musicais (concertos, bailados, teatros musicais,
óperas e outros), ao vivo ou gravados, de

resposta a situações várias;

diferentes tradições e épocas utilizando

- a indagação de diversas realidades sonoras

vocabulário apropriado.

para a construção de novos imaginários.

Comparar criticamente estilos e géneros

Promover estratégias que proporcionem

musicais, tendo em conta os enquadramentos

oportunidades para o aluno:

socioculturais do passado e do presente.

- colaborar constantemente com os outros e

Investigar diferentes tipos de interpretações
escutadas e observadas em espetáculos

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

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
música;
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
- o rigor na comunicação.
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
Promover estratégias que impliquem por parte
experimental;
do aluno:
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- a procura de soluções diversificadas como
54/2018).

comparar diversas peças musicais.
•

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Comparar características rítmicas, melódicas,

simbologias para documentar, descrever e
Questionador
(A, F, G, I, J)

DISCIPLINA: Educação Musical ANO: 5º e 6 º

ajudar na realização de tarefas;
- apresentar soluções para a melhoria ou
aprofundamento das ações;
- interagir com o professor e colegas na
procura do êxito pessoal e de grupo.

• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos
•

• Aquisição de
conhecimentos

Responsável/
Autónomo (C, D,
E, F, G, I, J)

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

DISCIPLINA: Educação Musical ANO: 5º e 6 º

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Relacionar a sua experiência musical com

Promover estratégias e modos de organização

outras áreas do conhecimento, através de

que impliquem por parte do aluno:

atividades diversificadas que conhecer e dar

- a assunção de responsabilidades

significado ao mundo, relacionando-a com o

relativamente aos materiais e ao cumprimento

seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e

de regras (como saber esperar a sua vez,

sociais.

seguir as instruções dadas, ser rigoroso no que
faz);

Autoavaliador
(transversal às
áreas)

•

Identificar criticamente a música, enquanto

- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e

modo de conhecer e dar significado ao mundo,

das funções que assume.

relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus

Promover estratégias de envolvimento em

mundos pessoais e sociais

tarefas com critérios definidos, que levem o
aluno a:
- identificar os pontos fortes e fracos das suas
aprendizagens e desempenhos individuais ou
em grupo;
- descrever os procedimentos usados durante
a realização de uma tarefa e/ou abordagem de
um problema;
- mobilizar as opiniões e críticas dos outros
como forma de reorganização do trabalho;
- apreciar criticamente as suas experiências
musicais e as de outros.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Musical ANO: 5º e 6 º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

** Página 2 - Aprendizagem essencial - Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e
confiança.

- ficará condicionado e dependendo da evolução da doença covid-19

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Avaliação*

 Aquisição de
conhecimentos

20%

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E
RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor/
Sabedor/ Culto/
Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
(A, C, D, J)
Crítico /Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da
Diferença / do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)

Aprendizagens Essenciais

O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo
capaz de:
 Planificar estratégias de investigação e pesquisa a
realizar online;
 Formular questões que permitam orientar a recolha
de dados ou informações pertinentes;
 Definir palavras-chave para localizar informação,
utilizando mecanismos e funções simples de
pesquisa;
 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais
como ferramentas de apoio ao processo de
investigação e pesquisa;
 Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de ferramentas para apoiar o
processo de investigação e pesquisa online;
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados
e relevantes de acordo com o tema a desenvolver;

 Analisar criticamente a qualidade da informação;
 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais,
de forma a permitir a organização e gestão da
informação.

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

 Atividades de trabalho articulado com conteúdos
de outras áreas disciplinares e/ou transversais
(DAC)
 Identificação de um problema ou uma
necessidade do meio envolvente (local, nacional
ou global).
 Pensar soluções para o problema, discutir ideias,
formular questões e planear as fases de
investigação e pesquisa, individualmente, em
pares ou em grupo, recorrendo a aplicações
digitais que permitam a criação de mapas
conceptuais, registo de notas, murais digitais,
diagramas, brainstorming online, entre outras.
 Criação de instrumentos que apoiem a recolha,
gestão e organização de informação, por
exemplo: formulários, tabelas, linhas
cronológicas, agregadores de conteúdos, entre
outros.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Aquisição de
conhecimentos

20%

INVESTIGAR E PESQUISAR

Questionador
(A, F, G, I, J)

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(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)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a
realizar online:
 Formular questões que permitam orientar a recolha de
dados ou informações pertinentes;
 Definir palavras-chave para localizar informação,
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa;
 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais
como ferramentas de apoio ao processo de investigação e
pesquisa;
 Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de
investigação e pesquisa online;
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e
relevantes de acordo com o tema a desenvolver;
 Analisar criticamente a qualidade da informação;
Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de
forma a permitir a organização e gestão da informação.

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
 Promover atividades que impliquem que os alunos
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
encontrem soluções para um problema, discutam
ideias, formulem questões e planeiem as fases de
 Análise de Conteúdo:
investigação e pesquisa, individualmente, em
- Portefólios;
pares ou em grupo, recorrendo a aplicações
- Relatórios de atividades;
digitais que permitam a criação de mapas
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
conceptuais, registo de notas, murais digitais,
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
diagramas, brainstorming online, entre outras
-Reflexões criticas;
 Promover atividades que envolvam a criação de
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
instrumentos que apoiem a recolha, gestão e
54/2018).
organização de informação, por exemplo:
 Testagem:
formulários, tabelas, linhas cronológicas,
- Testes;
agregadores de conteúdos, entre outros.
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Propor atividades de trabalho articulado com
conteúdos de outras áreas disciplinares e/ou
transversais (DAC)
 Promover a identificação de um problema ou uma
necessidade do meio envolvente (local, nacional
ou global).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Aquisição de
conhecimentos

20%

COMUNICAR E COLABORAR

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
Do outro
(B, E, F, G)

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração, sendo capaz de:
 Identificar diferentes meios e aplicações que
permitam a comunicação e a colaboração;
 Selecionar as soluções tecnológicas, mais
adequadas, para realização de trabalho
colaborativo e comunicação que se pretendem
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;
 Utilizar diferentes meios e aplicações que
permitem a
 comunicação e colaboração em ambientes digitais
fechados;
 Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos
utilizando meios digitais de comunicação e
colaboração em ambientes digitais fechados.

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Utilizar o sistema de gestão de aprendizagem
Google Classroom e o correio eletrónico do
domínio escolasprado.com.
 Promover a criação de situações no âmbito das
quais o aluno comunica, colabora e interage de
forma síncrona e assíncrona, recorrendo às
plataformas digitais mais adequadas ao
 Análise de Conteúdo:
desenvolvimento dos projetos.
- Portefólios;
 Proporcionar momentos que permitam aos alunos
- Relatórios de atividades;
apresentar e partilhar, individualmente, em pares
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
ou em grupo, o desenvolvimento dos projetos.
- Cadernos diários;
 Orientar atividades entre alunos de diferentes
-Reflexões criticas;
ciclos.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
 Participar num projeto eTwinning.
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

40%

CRIAR E INOVAR

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

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

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de
apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o
pensamento computacional e produz artefactos digitais
criativos, sendo capaz de:
 Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações
digitais, por exemplo, de escrita criativa, explorando
ambientes de programação;
 Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas
digitais abordadas;
 Compreender o conceito de algoritmo e elaborar
algoritmos simples;
 Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados
e/ou detetando erros nos mesmos;



Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)



Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções
para problemas simples (reais ou simulados),
utilizando aplicações digitais, por exemplo:
ambientes de programação, mapas de ideias, murais,
blocos de notas, diagramas e brainstorming online;
Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir
ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
 Mobilizar as aprendizagens essenciais dos
científico/atitudinal;
restantes domínios, fomentando o
- Lista de verificação de
desenvolvimento de projetos, em articulação com
atividades/trabalhos propostos;
outras áreas disciplinares, serviços e projetos da
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
escola, com a família e com instituições regionais,
- Grelha de observações orais;
nacionais ou internacionais, como o eTwinning e a
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
CodeWeek.
54/2018).
 Tratar e organizar os dados recolhidos, em
diferentes formatos, por exemplo: em relatórios,
diagramas, infográficos, cartazes digitais,
apresentações multimédia, entre outros.
 Criar diferentes tipos de artefactos digitais,
por exemplo: narrativas digitais, animações,
jogos, entre outros.

 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: TIC ANO: 5ºAno

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente diferentes, com a
mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento
70%

Atividades físicas

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Descritores do
Perfil dos Alunos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico (A,
B, C, D, G)
Indagador/
Investigador/
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, D, F, H, I, J)
Respeitador da
diferença
(A, B, E, F, H)
Questionador e
Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I,
J)
Autoavaliador/
Heteroavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I.
J)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

Aprendizagens Essenciais

SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS
Cooperar com os companheiros para o alcance do
objetivo dos jogos desportivos coletivos
(Basquetebol, Andebol, Voleibol, Futebol),
desempenhando com oportunidade e correção as
ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando
a ética do jogo e as suas regras.
SUBÁREA GINÁSTICA
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo), as
destrezas elementares de solo, em esquemas
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de
correção técnica e expressão e apreciando os
esquemas de acordo com esses critérios.
SUBÁREA ATLETISMO
Realizar, saltos, corridas e lançamentos, segundo
padrões simplificados, e cumprindo corretamente
as exigências elementares técnicas e
regulamentares.
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS
Interpretar sequências de habilidades específicas
elementares das atividades rítmicas e expressivas
(Danças tradicionais), em coreografias individuais
e/ou em grupo, aplicando os critérios de
expressividade considerados, de acordo com os
motivos das composições.
SUBÁREA CANOAGEM: efetuar um percurso ao
longo do rio manobrando a embarcação e
cumprindo as regras de segurança e de utilização
do material.
SUBÁREA RAQUETAS: Realizar com oportunidade e
correção as ações técnico - táticas elementares, nos
JOGOS DE RAQUETES, garantindo a iniciativa em
participações «individuais» e «a pares.

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 5º 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
Proporcionar atividades formativas, como
- Questionários orais/escritos sobre
situações de jogo, concursos e outras tarefas a
perceções e opiniões;
par ou em grupos homogéneos e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
heterogéneos, que possibilitem aos alunos:
54/2018).
elaborar sequências de habilidades; elaborar
coreografias; resolver problemas em situações • Observação:
- Grelha de observação do desempenho
de jogo; explorar materiais; explorar o espaço,
científico/atitudinal;
ritmos, música, relações interpessoais; criar
- Lista de verificação de
um objeto, texto ou solução, face a um
atividades/trabalhos propostos;
desafio; criar soluções estéticas criativas e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
pessoais.
54/2018).

Proporcionar atividades formativas que
• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
possibilitem aos alunos: analisar situações com
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
diferentes pontos de vista; confrontar
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
argumentos; analisar factos e situações numa
54/2018).
perspetiva disciplinar e interdisciplinar;
analisar os seus desempenhos e os dos outros. • Testagem:
Proporcionar atividades formativas, que
possibilitem aos alunos realizar tarefas de
síntese, de planificação, de revisão e de
monitorização, elaborar planos gerais,
esquemas.

- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

20%

Aptidão Física

Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I.
J)

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

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

Aprendizagens Essenciais

Desenvolver capacidades motoras evidenciando
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas
na Zona Saudável de Aptidão Física do programa
Fitescola®, para a sua idade e sexo.
Desenvolvimento das capacidades motoras
condicionais e coordenativas:
Resistência
Força
Velocidade
Flexibilidade
Destreza geral

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 5º 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Proporcionar atividades formativas, em grupos • - Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem
perceções e opiniões;
aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
companheiros; aceitar o apoio dos
54/2018).
companheiros nos esforços de
• Observação:
aperfeiçoamento próprio; aceitar ou
- Grelha de observação do desempenho
argumentar pontos de vista diferentes;
científico/atitudinal;
promover estratégias que induzam respeito
- Lista de verificação de
por diferenças de características, crenças ou
atividades/trabalhos propostos;
opiniões
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento
10%

Conhecimentos

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 5º 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Conhecer o objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS (Basquetebol, Andebol, Voleibol),
desempenhando com oportunidade e correção as
funções de árbitro/colaborador aplicando a ética do
jogo e as suas regras.

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Conhecer da GINÁSTICA (Solo) as destrezas
elementares, elaborar esquemas individuais e/ou
de grupo, apreciar os esquemas de acordo com os
critérios de correção técnica e expressão.

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Identificar, no ATLETISMO, os saltos, corridas e
lançamentos e conhecer as exigências elementares
técnicas e regulamentares. Participar como
juiz/colaborador cumprindo as exigências
regulamentares.
Elaborar sequências de habilidades específicas
elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS (Danças tradicionais), coreografias
individuais e/ou de grupo. Apreciar as coreografias
segundo os critérios de expressividade
considerados, de acordo com os motivos das
composições.
O aluno deve ser capaz de identificar as
capacidades físicas: resistência, força, velocidade,
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de
acordo com as características do esforço realizado.

• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 5º 6º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*)

Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Domínios

Peso

Critérios de
Classificação

Critérios de
avaliação*

• Conhecedor/sabedor
/ culto/informado (A,
B, I)
• Criativo (A, C, D, H)
• Crítico/Analítico (A, B,
C, D)
• Indagador/

Religião e
35%
experiência
Religiosa

Aquisição de
conhecimentos

Cultura
Cristã e
visão da
Vida

Ética e
Mora

35%

30%

Descritores do Perfil
dos Alunos

Investigador (C, D, F, I)
• Respeitador
da
diferença/ do outro

(A, B, D, E, F, H)
• Sistematizador/
Aplicação
organizador (A, B, C, I)
prática dos
conhecimentos • Questionador
(A, F, I)
• Comunicador (A, B, D,
Atitudes e
H)
valores perante
• Autoavaliador
o
(transversal às áreas)
conhecimento
• Participativo/
colaborador (A, B, C,
D, E, F, H, I)
• Responsável/autóno
mo
(C, D, E, F, I)
Cuidador de si e do
outro(B, , F, G)

Aprendizagens Essenciais

Viver Juntos
Compreender a mudança, como uma constante na
vida e como fator de crescimento; valorizar a
diversidade dos membros em todos os grupos como
fator de enriquecimento; saber que os cristãos
aprendem com Deus a comprometer-se numa vida
com os outros, tal como estabelecido na Aliança;
reconhecer a pertinência das regras no
funcionamento da vida em sociedade;
assumir valores essenciais para uma convivência
pacífica e facilitadora da relação interpessoal;
Advento e Natal
Compreender as manifestações culturais e artísticas
das comunidades cristãs relativas ao Advento e Natal;
A família, comunidade de amor
Identificar as funções da família; reconhecer a família
como projeto de vida; interpretar o projeto cristão
para a família;
Construir a fraternidade
Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance
social e religioso; identificar fragilidades e ameaças à
fraternidade; reconhecer nas primeiras comunidades
cristãs um modelo de fraternidade; reconhecer a
Regra de ouro do Cristianismo e de outras tradições
religiosas; promover o valor do perdão nas relações
interpessoais; comprometer-se na construção de um
mundo.

DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

ANO: 5º

Técnicas/ Sugestões de instrumentos de avaliação

Promover estratégias que requeiram/induzam • Inquérito:
por parte do aluno:
- Questionários orais/escritos sobre perceções e
-aceitar ou argumentar pontos de vista
opiniões;
diferentes;
- Entrevistas;
-promover estratégias que induzam respeito por
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
diferenças de características, crenças ou
opiniões;
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
Promover estratégias que envolvam por parte
científico/atitudinal;
do aluno:
- Lista de verificação de atividades/trabalhos propostos;
- incentivo à procura e aprofundamento de
- Grelha de observação do trabalho experimental;
informação;
- Grelha de observações orais;
- recolha de dados e opiniões para análise de
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
temáticas em estudo, quer em pesquisas
bibliográficas, quer por entrevistas na • Análise de Conteúdo:
comunidade do aluno;
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
Promover estratégias que impliquem por parte
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
do aluno:
- Trabalhos escritos;
-saber questionar uma situação;
- Cadernos diários;
-interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento
-Reflexões criticas;
prévio;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
Promover estratégias que envolvam por parte • Testagem:
do aluno:
- Testes;
-tarefas de síntese;
- Questionamento oral;
-tarefas de planificação, de revisão e de
- Fichas de trabalho;
monitorização em trabalhos de pesquisa
- Questões aula;
individual ou em grupo;
- Miniteste;
-registo seletivo;
- Testes digitais;
-organização (por exemplo, registo de dados
- Quizzes;
segundo critérios e objetivos);
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa

ANO: 5º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente
diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

DISCIPLINA: Componente Educação Artística ANO: 5º e 6 º ano

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Aprendizagens Essenciais

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- a organização de atividades artístico-musicais onde
- Entrevistas;
se possam revelar conhecimentos, capacidades e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
atitudes;
54/2018).
- a reflexão crítica sobre o que foi feito justificando os
• Observação:
comentários.
- Grelha de observação do desempenho
- a imaginação de soluções diversificadas para a
científico/atitudinal;
criação de novos ambientes sonoros/musicais e
- Lista de verificação de
artísticos
atividades/trabalhos propostos;
- o desenvolvimento do pensamento crítico, face à
- Grelha de observação do trabalho
qualidade da sua própria produção artística e à do
experimental;
meio que o rodeia;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- a manifestação da sua opinião em relação aos seus
54/2018).
trabalhos e aos dos pares;
Promover estratégias que envolvam:

• Aquisição de
conhecimentos

•

Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do
conhecimento para a construção do seu referencial
criativo.

•

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas
suas produções, evidenciando os conhecimentos

40 %

Experimentação e criação

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Criativo/Crítico/An
alítico (A, B, C, D,
G, J)

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

adquiridos;

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

Desenvolver individualmente e em grupo projetos de
trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares
(artes

performativas,

happening, entre outros).

multimédia,

instalações,

- o cruzamento de diferentes áreas do saber.
• Análise de Conteúdo:
- a experimentação de técnicas e materiais,
- Portefólios;
ajustando-os à intenção expressiva das suas
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
representações;
- Trabalhos escritos;
- indagar a(s) realidade(s) que observa(m) numa
- Cadernos diários;
atitude crítica.
-Reflexões criticas;
- verbalizar experiências de uma forma organizada,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
dinâmica e apelativa, utilizando um vocabulário
54/2018).
adequado;
participar
em
projetos
de
trabalho • Testagem:
- Testes;
multidisciplinares.
- Questionamento oral;
- incentivar a importância de fazer propostas de
- Fichas de trabalho;
projetos a realizar e de temáticas a investigar.
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

DISCIPLINA: Componente Educação Artística ANO: 5º e 6 º ano

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Aprendizagens Essenciais

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- o questionamento e experimentação de - Entrevistas;
soluções variadas; - o planeamento, a - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
organização e apresentação de tarefas;

Promover situações que estimulem:

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

30 %

Interpretação e comunicação

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

•

Apresentar publicamente atividades artísticas
em que se articula a música/ artes plásticas com
outras áreas do conhecimento.

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

•

Expressar ideias, utilizando diferentes meios e
processos

(pintura,

escultura,

desenho,

fotografia, multimédia, movimento corporal,
criações musicais (originais ou de outros),
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

construindo, por exemplo, playlists, podcasts e
blogs, entre outros).

Promover estratégias que requeiram/induzam • Observação:
- Grelha de observação do desempenho
por parte do aluno:
- a interação com o professor, colegas e científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
audiências, argumentando as suas opiniões, atividades/trabalhos propostos;
admitindo e aceitando as dos outros;
- Grelha de observação do trabalho
- a inclusão da opinião dos pares para a experimental;
- Grelha de observações orais;
melhoria e aprofundamento de saberes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- o entendimento e o cumprimento de 54/2018).
instruções.
• Análise de Conteúdo:
- a utilização de vários processos de registo de - Portefólios;
planeamento, de trabalho e de ideias.
- Relatórios de atividades;
- apreciações fundamentadas relativamente aos - Trabalhos de pesquisa/investigação;
seus trabalhos e aos dos seus pares, utilizando - Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
uma linguagem adequada.
-Reflexões criticas;
o
conhecimento
dos
diferentes - Outros (dando cumprimento ao DL nº
valores/significados dos elementos das artes, 54/2018).
consoante o contexto, as culturas e as • Testagem:
- Testes;
intenções
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Questionador
(A, F, G, I, J)

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:

Aprendizagens Essenciais

•

Investigar e analisar diferentes tipos de
interpretações

ou

diferentes

narrativas (concertos, bailados, teatros

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

30 %

Apropriação e reflexão

• Aquisição de
conhecimentos

Descritores do
Perfil dos
Alunos

musicais, óperas, pintura, desenho,
escultura,
Responsável/
Autónomo (C, D,
E, F, G, I, J)

fotografia,

banda

desenhada, artesanato, multimédia,
obras e artefactos de arte, assemblage,
colagem, instalação, land´art, design,
arquitetura

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

e

linguagens

cinematográficas entre outros).
•

Identificar criticamente as formas de
arte, enquanto modo de conhecer e
dar

significado

ao

DISCIPLINA: Componente Educação Artística ANO: 5º e 6 º ano

mundo,

relacionando-a com o seu dia a dia, e
os seus mundos pessoais e sociais

Promover estratégias que impliquem:
- a procura de soluções diversificadas como resposta a
situações várias;
- colaborar constantemente com os outros e ajudar na
realização de tarefas;
- apresentar soluções para a melhoria ou
aprofundamento das ações;
- interagir com o professor e colegas na procura do êxito
pessoal e de grupo.
- o reconhecimento de manifestações artísticas em
diferentes contextos culturais e em diferentes épocas;
- a motivação para a participação individual ou de grupo
em atividades artísticas
- incentivar práticas que mobilizem diferentes
contextos, compreendendo as possibilidades várias da
construção e desenvolvimento de ideias.
- a assunção de responsabilidades relativamente aos
materiais e ao cumprimento de regras
- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e das
funções que assume.
- identificar os pontos fortes e fracos das suas
aprendizagens e desempenhos individuais ou em grupo;
- descrever os procedimentos usados durante a
realização de uma tarefa e/ou abordagem de um
problema;
- mobilizar as opiniões e críticas dos outros como forma
de reorganização do trabalho;
- apreciar criticamente as suas experiências e as de
outros.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

DISCIPLINA: Componente Educação Artística ANO: 5º e 6 º ano

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: Componente Educação Artística ANO: 5º e 6 º ano

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente diferentes, com a
mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Áreas

Peso

Critérios de
Avaliação*

• Consolidação de
conhecimentos
• Aplicação prática
dos conhecimentos
• Atitudes e
valores perante o
conhecimento

Oralidade

15%

Leitura

20%

Ed. Literária

20%

Escrita

25%

Gramática

20%

Descritores do
Perfil dos
Alunos

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

Aprendizagens Essenciais

Assumir o Português como objeto de estudo que implica
entender a língua como fator de realização, de
comunicação, de fruição estética, de educação
literária, de resolução de problemas e de pensamento
crítico.
No Apoio ao Estudo, implica-se a interseção dos diversos
domínios que no ensino e na aprendizagem do Português
se constroem, cada um deles, por si e em
complementaridade, concorrendo as competências
para o desenvolvimento de uma literacia mais
compreensiva e inclusiva, sedimentando as aprendizagens
essenciais da disciplina de Português referente ao ano de
lecionação – 5.º ou 6.º anos.

DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO PORTUGUÊS| ANOS: 5.º / 6.º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos, de
acordo com o ano em curso:
-Audição de textos em vários suportes audiovisuais;
-Reconto de textos;
-Resolução de questionários orais e quizzes;
-Produção de diálogos e pequenas entrevistas;
-Resolução de fichas de trabalho;
-Pequenos comentários a textos ouvidos em
diferentes suportes e de várias tipologias;

-Leitura de excertos das obras contempladas nos
programas – 5.º ou 6.ºanos;
-Resolução de guiões e de questionários;
-Exercício de leitura em voz alta (ritmo, fluência e
entoação).
-Leitura dialogada.
Promover estratégias que envolvam:
-produções textuais diversas (resumo, reconto,
texto informativo, texto narrativo, dramático e
poético);
-exercícios de escrita orientada;
-exercícios de aperfeiçoamento ortográfico e de
correção linguística;
-exercícios de escrita criativa.
Promover estratégias que envolvam:
- exercitação e observação de construções frásicas
e textuais em que seja possível • expandir, ampliar, associar elementos;
• modificar, fazer variar, registar alterações;
• substituir elementos e estruturas;
• explicitar regras;
-Exercícios com classes de palavras e análise
sintática.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observações orais;
- Outros
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO PORTUGUÊS| ANOS: 5.º / 6.º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de Classificação
Temas

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

Números / Capacidades matemáticas

Comunicação matemática / Representações matemáticas (20%)

Conhecedor/sabedo
r/culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio matemático / Conexões matemáticas (40%)

Resolução de problemas / Pensamento computacional (40%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Objetivos de aprendizagem 1
- Adquirir e aplicar conhecimentos relativos
aos conteúdos de aprendizagens essenciais
componentes do currículo da disciplina de
Matemática;
- Selecionar e organizar tarefas de superação
de dificuldades;
- Realizar o seu trabalho recorrendo a
diferentes estratégias;
- Integrar saberes no desenvolvimento das
suas tarefas;
- Desenvolver uma atitude crítica;
- Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa;
- Desenvolver atitudes de sociabilidade e
responsabilidade sobre o trabalho
desenvolvido;
- Formular e comunicar opiniões críticas sobre
o seu trabalho e o dos outros;
- Expor as suas dúvidas e solicitar ajuda.

DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO MATEMÁTICA ANO: 5.º e 6º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos 2
- Realização de ficha de trabalho;
- Utilização de plataformas digitais;
- Aplicação de técnicas de trabalho
colaborativo;
- Desenvolvimento de autonomia e
responsabilidade;
- Utilização de materiais manipulativos.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO MATEMÁTICA ANO: 5.º e 6º

1 Inclui os objetivos de aprendizagem das capacidades matemáticas transversais. 2 Inclui as sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos das capacidades matemáticas transversais.
(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do Agrupamento de Escolas de Prado”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do Agrupamento de Escolas de Prado, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

