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Planificação Anual - 5º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES 
ESTRATÉTICAS 

PARA OS 
REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

ORALIDADE 

Compreensão 
PE Metodologia de Projeto 

• 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 
PE Metodologia de Projeto  

• 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.  

Promover estratégias que envolvam:  
- 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;  

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

+/- 65 aulas 
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• 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). 

 

   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 pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação Física, Educação Visual, 
Educação Tecnológica, Educação Musical e Inglês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

LEITURA 

PE Metodologia de Projeto 

 Ler textos com características narrativas e 

*expositivas, associados a finalidades lúdicas, 

estéticas e informativas.  

• 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.  

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 

-  manipulação de unidades de sentido através de atividades 
que impliquem  
   reconstituir o texto a partir de pistas linguísticas e de 
conteúdo;  
    estabelecer relações intratextuais;  
    *sublinhar, parafrasear, *resumir partes de texto 
relevantes para a construção do sentido;  
- realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito 
devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmurando, 
ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura 
expressiva) e silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 
pormenores, *leitura para localização de uma informação);  
 
 
 
 
 
- compreensão de textos através de atividades que impliquem  
   mobilizar experiências e saberes interdisciplinares;  

   localizar informação explícita;  
   extrair informação implícita a partir de pistas linguísticas;  
   inferir, deduzir informação a partir do texto;  

X 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 

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

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

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I)  
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enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, 
notícia e carta formal (em diversos suportes). 

 

 

- aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar);  
- pesquisa e seleção de informação, com recurso à WEB;  
- monitorização da compreensão na leitura;  
- 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 análise de texto, de registo e tomada de 
notas, seleção de informação pertinente a partir de análise de 
fontes escritas, por exemplo.  
 

 
X 

 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
 
 

X 
X 
 

X 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

PE Metodologia de Projeto 

 Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa (no mínimo, um livro infantojuvenil, duas 
lendas, três contos de autor - selecionados da 
literatura para a infância, de adaptações de 
clássicos e da tradição popular). 
Ver anexo 1  

• 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. 

Promover estratégias que envolvam: 
- aquisição de saberes (noções elementares de géneros como 
contos de fadas, lengalengas) proporcionados por  
   escuta ativa de obras literárias e de textos de tradição 
popular;  
 
 

 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;  
Plano Nacional de Leitura (PNL) 

Leitura orientada em sala de aula 

 criação de experiências de leitura (por exemplo, na 
biblioteca escolar) que impliquem 

  ler e ouvir ler; 
Plano Nacional de Cinema (PNC) 

 

Dia Mundial da Língua Portuguesa  

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Criativo (A, C, D, J)  

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

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

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I)  
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 Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o (a) 
professor(a). 

 

 
10 Minutos a Ler e Livr´à Mão 

 fazer dramatizações, recontos, recriações; 
    exprimir reações subjetivas enquanto leitor; 
Miúdos a Votos 
 
 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). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 

 
 
 

 

ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 

PE Metodologia de Projeto 

 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. 

 

Promover estratégias que envolvam: 
- desenvolvimento e consolidação de conhecimento 
relacionado com o alfabeto e com as regras de ortografia, ao 
nível da correspondência grafema-fonema e da utilização dos 
sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 
gráficos; sinais de pontuação e sinais auxiliares de 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, 
por exemplo;  
- planificação, textualização e revisão de textos curtos escritos 
pelos alunos, com posterior divulgação;  
- revisão (em função dos objetivos iniciais e da coerência e 
coesão do texto) e aperfeiçoamento textual, com recurso a 
auto e a heteroavaliação;  
Diário de escritas com a biblioteca 

 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, por exemplo. 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 

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

Criativo (A, C, D, J)  

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

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

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

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

PE Metodologia de Projeto 

 
 
 
 
 
 

 Identificar a classe das palavras: verbo principal 
(transitivo e intransitivo), advérbio,  

• 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). 

• Empregar, de modo intencional e adequado, 
conectores com valor de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste.  

 Analisar palavras a partir dos seus elementos 
constitutivos (base, radical e afixos), com diversas 
finalidades (deduzir significados, integrar na classe 
gramatical, formar famílias de palavras). 

 Explicitar regras de utilização dos sinais de 
pontuação. 

 Mobilizar formas de tratamento mais usuais no 
relacionamento interpessoal, em diversos 

contextos de formalidade. 
 

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.  

 apropriação de/utilização de critérios semânticos, sintáticos 
e morfológicos para identificar a classe das palavras;  

 consolidação de conhecimento sobre regras de flexão de 
verbos regulares e irregulares, classes e subclasses de 
palavras;  

 explicitação do modo como a unidade frase se organiza, por 
meio de atividades que impliquem  
   identificação de constituintes da frase e respetivas funções 
sintáticas;  
 
 
 
 
 
 
- realização de atividades interpessoais envolvendo o uso de 
formas de tratamento adequadas a diferentes situações.  
 

 

 
 
 
 

 
X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 
X 
 
 

 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
X 

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

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

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
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2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES 
ESTRATÉTICAS 

PARA OS 
REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

ORALIDADE 

Compreensão 
PE Metodologia de Projeto 
• 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 
PE Metodologia de Projeto 

• 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; 

 
Promover estratégias que envolvam:  
- 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 pedagógico-didáticos interdisciplinares, 

com Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal, 

 
 

X 
 

 

 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

 

+/- 62 aulas 
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advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

Matemática, Educação Física, Educação Visual, Educação 

Tecnológica, Educação Musical e Inglês. 

X X 

 

LEITURA 

PE Metodologia de Projeto 

 Ler textos com características narrativas e 
expositivas, associados a finalidades lúdicas, 
estéticas e informativas.  

• 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.  

• 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). 

 

 
-  manipulação de unidades de sentido através de atividades que 
impliquem  
   reconstituir o texto a partir de pistas linguísticas e de conteúdo;  
    estabelecer relações intratextuais;  
    sublinhar, parafrasear, resumir partes de texto relevantes para 
a construção do sentido;  
- realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito 
devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler em 
coro, fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura expressiva) 
e silenciosa (por exemplo, leitura na pista de pormenores, leitura 
para localização de uma informação);  
- compreensão de textos através de atividades que impliquem  
   mobilizar experiências e saberes interdisciplinares;  
   localizar informação explícita;  
   extrair informação implícita a partir de pistas linguísticas;  
   inferir, deduzir informação a partir do texto;  
- aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence;  
- pesquisa e seleção de informação, com recurso à WEB;  
- monitorização da compreensão na leitura;  
- 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 análise de 
texto, de registo e tomada de notas, seleção de informação 
pertinente a partir de análise de fontes escritas, por exemplo.  

 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
X 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 

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

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

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

 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

PE Metodologia de Projeto 

 Ler integralmente textos literários de natureza lírica 
(no mínimo, quatro poemas); “A Nau Catrineta” e 
“A Bela Infanta”, Almeida Garrett, in Romanceiro; 
“As Naus de Verde Pinho. Viagem de Bartolomeu 
Dias, de Manuel Alegre (Ver Anexo 1) e um texto 
dramático.  

Promover estratégias que envolvam: 
- aquisição de saberes (noções elementares de géneros como 
poemas) proporcionados por  
    leitura de poemas;  
Leitura orientada em sala de aula 

 criação de experiências de leitura (por exemplo, na biblioteca 
escolar) que impliquem 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Subdepartamento de Português  

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 8 de 10 

 

 Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e 
expressões.  

 

• 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. 
 Desenvolver um projeto de leitura que integre 

explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o (a) 
professor(a). 
 

 
   ler e ouvir ler; 
PNL 
PNC 
 
Dia Mundial da Língua Portuguesa 

  fazer dramatizações, recontos, recriações; 
  
10 Minutos a Ler e Livr´à Mão  
 
   exprimir reações subjetivas enquanto leitor; 
Miúdos a Votos 
 
   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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 

 
X 

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

Criativo (A, C, D, J)  

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

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

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

 

ESCRITA 

PE Metodologia de Projeto 

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e 
da sua hierarquização.  

• Escrever textos 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.  

 

Promover estratégias que envolvam: 
- planificação, textualização e revisão de textos curtos escritos 
pelos alunos, com posterior divulgação;  
- revisão (em função dos objetivos iniciais e da coerência e coesão 
do texto) e aperfeiçoamento textual, com recurso a auto e a 
heteroavaliação;  
Diário de escritas com a biblioteca 

 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, por exemplo. 

 
X 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 

 
 

X 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J)  
Comunicador (A, B, D, 
E, H)  
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Respeitador da 
diferenc ̧a/ do outro 
(A, B, E, F, H)  
Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F)  

 

GRAMÁTICA 

PE Metodologia de Projeto 

 
 

 Identificar a classe das palavras: conjunção. 

Promover estratégias que envolvam: 
- revisão e treino das aprendizagens do 1º semestre;  
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

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

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Subdepartamento de Português  

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 9 de 10 

 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito 
mais-que-perfeito (simples e composto) do modo 
indicativo. 

• Identificar o particípio passado e o gerúndio dos 
verbos.  

• Distinguir frases simples de frases complexas. 
 
 
 
 

 Compreender a composição como processo de 
formação de palavras. 

- consolidação de conhecimento sobre conjugação de verbos 
regulares e irregulares; 
 
 
 
- descoberta do funcionamento da frase complexa por meio de 
atividades de manipulação de dados para 

 distinção entre frase simples e complexa; 
 

 consolidação de conhecimento sobre processos de formação de 
palavras por derivação; 

 

 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 

X 

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

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

 

 

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 

 
Notas:  
1- as aprendizagens essenciais/ações estratégicas na cor cinza serão desenvolvidas na disciplina de Ciências Aplicadas, no âmbito do Plano de Inovação; 
2- devido ao seu caráter transdisciplinar, a disciplina de Português articula-se com todas as outras que compõem o currículo. É a base de qualquer tipo de atividade, uma 

vez que trabalha com textos de natureza muito diversificada. Apoia os alunos no desenvolvimento das competências de comunicação, através da compreensão, interação 
e produção, ativando os domínios da disciplina – oralidade, leitura, educação literária, escrita e gramática – na recolha de textos e de informação para usar nas outras 
disciplinas, na leitura e na análise de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, dicionários, manuais das outras disciplinas…), 
etc. 
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ANEXO 1 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

OBRAS E TEXTOS PARA O 5º ANO 

SEMESTRE 1 

“...no mínimo, um livro infantojuvenil, duas lendas, três contos de autor - selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição 

popular...” 

 “A Viúva e o Papagaio”, de Virginia Woolf; 

E/OU 

“A Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner Andresen; 

E/OU 

 “A Vida Mágica da Sementinha”, de Alves Redol; 

OU outro; 

Duas lendas, no mínimo; 

Três contos de autor. 

 

SEMESTRE 2 

“Ler integralmente textos literários de natureza lírica (no mínimo, quatro poemas); “A Nau Catrineta” e “A Bela Infanta”, Almeida Garrett, in Romanceiro; “As 

Naus de Verde Pinho. Viagem de Bartolomeu Dias, de Manuel Alegre (Ver Anexo 1) e um texto dramático.” 

Em conformidade com a observação presente nas Aprendizagens Essenciais (6º ano), as obras a seguir indicadas serão trabalhadas no 5.o ano, para que seja 

possível um trabalho interdisciplinar com História e Geografia de Portugal:  

 

Poemas (quatro, no mínimo); 

 “A Nau Catrineta”; “A Bela Infanta”, Almeida Garrett, in Romanceiro; 

 “As Naus de Verde Pinho. Viagem de Bartolomeu Dias...”, de Manuel Alegre; 

 

Texto dramático 

“ O Príncipe Nabo”, de Ilse Losa, ou outro texto.      
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Planificação Anual –5º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 

OS REGIMES MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Números naturais 

• Adição e subtração. 
Propriedades 

• Multiplicação e divisão. 
Propriedades  

• Critérios de 
divisibilidade 

• Máximo divisor comum 
e mínimo múltiplo 
comum 

• Potência e expoente 
natural. 

• Produto de potências. 
Potência de potência 

• Números primos. 
Decomposição de um 
número natural em 
fatores primos 

 
REVISÃO / consolidação (4.º ano) 
 
-Reconhecer relações numéricas e 
propriedades das operações e utilizá-las em 
situações de cálculo.  
-Reconhecer e memorizar factos básicos da 
adição, subtração, multiplicação e divisão.  
-Problemas de vários passos envolvendo 
números naturais e as quatro operações 
recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos.  

 
• Identificar números primos e números 

compostos e decompor um número em 
fatores primos. 

 
• Reconhecer múltiplos e divisores de 

números naturais, dar exemplos e utilizar 
as noções de mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum na resolução de 

 
• Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações e 
procedimentos matemáticos). 

• Relacionar linguagem simbólica e linguagem 
natural. Realizar cálculo mental usando as 
propriedades das operações e a relações entre 
números.  

• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução de 
problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, 
incluindo os de tecnologia digital e a calculadora, 
na resolução de problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem.  

• Utilizar as relações numéricas e as propriedades 
das operações e dos números, incluindo os 
critérios de divisibilidade (2,3,4,5,9 e 10), em 
situações de cálculo mental e escrito. 

 
Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Auladigital. Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 

Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

25 
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• Resolução de 
problemas envolvendo 
o m.d.c. e o m.m.c. 

 

problemas em contextos matemáticos e 
não matemáticos. 

 
 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas 
no campo numérico e aplicar essas ideias em 
outros domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e de reconhecer e elaborar 
raciocínios, discutindo e criticando explicações e 
justificações de outros. 

GEOMETRIA E MEDIDA 
 
REVISÃO / consolidação  
• Ângulos convexos e 

ângulos côncavos; 
• Ângulos verticalmente 

opostos; 
• Ângulos nulos, rasos e 

giros; Ângulos 
adjacentes 

• Ângulos retos, agudos 
e obtusos 

• Comparação das 
amplitudes de ângulos 

 
 
Paralelismo e 
perpendicularidade  

• Classificação de 
ângulos 

• Pares de ângulos 

 
• Descrever figuras no plano e no espaço 

com base nas suas propriedades e nas 
relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicitando os critérios 
utilizados. 

• Identificar e desenhar planificações de 
sólidos geométricos e reconhecer um 
sólido a partir da sua planificação. 

• Exprimir a amplitude de um ângulo em 
graus e identificar ângulos 
complementares, suplementares, 
adjacentes, alternos internos e 
verticalmente opostos. 

 

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados, numa abordagem do espaço 
ao plano, que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações e 
procedimentos matemáticos).  

• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução de 
problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar modelos geométricos e outros materiais 
manipuláveis, e instrumentos variados, incluindo 
os de tecnologia digital, nomeadamente 
aplicações interativas, programas computacionais 
específicos e calculadora, na exploração de 
propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos. 

• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, 
compasso, esquadro e transferidor) na construção 
de objetos geométricos. 

• Visualizar, interpretar e desenhar representações 
de figuras geométricas e construir sólidos a partir 
de representações bidimensionais e 
reciprocamente, usando materiais e instrumentos 
apropriados.  

Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Escola Virtual (Regime 
misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

30 
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• Ângulos determinados 
por uma secante em 
duas retas 

• Planificações de sólidos 
geométricos 
 

 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas 
em geometria e aplicar essas ideias em outros 
domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar os 
resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e de reconhecer e elaborar 
raciocínios, discutindo e criticando explicações e 
justificações de outros.  

misto) ou por videoconferência 
(regime E@D) 

 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Números racionais  

• A fração como parte de 
um todo (revisão) 

• Números racionais 
• Frações equivalentes. 

Simplificação de uma 
fração 

• Comparação e 
ordenação de números 
racionais 

• Adição e subtração de 
números racionais 

• Numeral misto. 
Expressões numéricas 

• Percentagens. 
Arredondamentos 

 
 
 
 

 
REVISÃO / consolidação 
-Representar números racionais não 
negativos na forma de fração, decimal e 
percentagem e utilizá-los em diferentes 
contextos. 
 
 
• Representar números racionais não 

negativos na forma de fração, decimal e 
percentagem, e estabelecer relações 
entre as diferentes representações, 
incluindo o numeral misto. 

• Comparar e ordenar números racionais 
não negativos, em contextos diversos, 
com e sem recurso à reta numérica. 

• Reconhecer relações numéricas e 
propriedades dos números e das 
operações, e utilizá-las em diferentes 
contextos, analisando o efeito das 
operações sobre os números. 

• Adicionar e subtrair números racionais 
não negativos nas diversas 
representações, recorrendo ao cálculo 

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, regras e procedimentos 
matemáticos). 

• Utilizar números racionais não negativos com o 
significado de parte-todo, quociente, medida e 
operador, em contextos matemáticos e não 
matemáticos.  

• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e instrumentos 
variados, incluindo os de tecnologia digital, 
nomeadamente aplicações interativas, 
programas computacionais específicos e 
calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem.  

• Relacionar linguagem simbólica e linguagem 
natural.  

• Realizar cálculo mental usando as propriedades 
das operações e a relações entre números.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos.  

Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Escola Virtual (Regime 
misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

30 
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mental e a algoritmos, e fazer 
estimativas plausíveis. 

• Conceber e aplicar estratégias na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos e 
avaliar a plausibilidade dos resultados. 

• Compreender e construir explicações e 
justificações matemáticas, incluindo o 
recurso a exemplos e contraexemplos. 

• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e de elaborar raciocínios, 
discutindo e criticando explicações e justificações 
de outros.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas 
no campo algébrico e aplicar essas ideias em 
outros domínios matemáticos e não 
matemáticos. 

misto) ou por videoconferência 
(regime E@D) 

 

 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAM

AS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
OS REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

GEOMETRIA E MEDIDA 
Triângulos e paralelogramos 

• Polígonos 
• Triângulos. Soma dos 

ângulos internos de um 
triângulo 

• Triângulos. Ângulos 
externos 

• Construção de 
triângulos. Critérios de 
igualdade de triângulos 

• Relação entre os 
elementos de um 
triângulo 

  
REVISÃO / consolidação 
- Ângulos (anteriormente mencionados) 
- Identificar, desenhar e descrever polígonos. 
 
 
• Descrever figuras no plano e no espaço 

com base nas suas propriedades e nas 
relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicitando os critérios 
utilizados. 

• Utilizar os critérios de igualdade de 
triângulos na sua construção e na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

• Reconhecer casos de possibilidade de 
construção de triângulos e construir 

 
• Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, regras e procedimentos 
matemáticos). 

• Utilizar números racionais não negativos com o 
significado de parte-todo, quociente, medida e 
operador, em contextos matemáticos e não 
matemáticos.  

• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e instrumentos 
variados, incluindo os de tecnologia digital, 
nomeadamente aplicações interativas, 
programas computacionais específicos e 

 
Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Auladigital. Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

28 
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Paralelogramos triângulos a partir de elementos dados 
(amplitude de ângulos, comprimento de 
lados). 

 
 

calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem. 

• Relacionar linguagem simbólica e linguagem 
natural.  

• Realizar cálculo mental usando as propriedades 
das operações e a relações entre números.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e de elaborar raciocínios, 
discutindo e criticando explicações e justificações 
de outros.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas 
no campo algébrico e aplicar essas ideias em 
outros domínios matemáticos e não 
matemáticos.  

Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DADOS 
 
REVISÃO / consolidação 
– Frequência relativa 
– Noção de percentagem 
– Problemas envolvendo o 
cálculo e a comparação de 
frequências relativas. 
 
 
• Variáveis qualitativas e 

variáveis quantitativas. 
• Tabela de frequências 

absolutas e relativas 
• Gráfico de barras 

• Distinguir os vários tipos de variáveis: 
qualitativa e quantitativa. 

• Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, diagramas de caule e 
folhas e gráficos de barras e interpretar 
a informação representada. 

• Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados e utilizar 
medidas estatística (moda e amplitude) 
para os interpretar e tomar decisões. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões, utilizando linguagem própria 
da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 

• Metodologia de Projeto. 

 
• Propor e solicitar exemplos de situações da vida real. 
• Propor pequenos projetos, identificando os dados a 

recolher, os processos de recolha e os 
procedimentos para a sua organização. 

• Recolher dados recorrendo a observações ou 
experimentações e a fontes secundárias como a 
Internet. 

• Explorar situações que evidenciem fontes de 
enviesamento, na recolha de dados. Por exemplo, 
para saber se os alunos de uma escola gostam de 
futebol, utilizar como amostra uma turma que 
pratica futebol. 

• Construir, para o estudo de dados discretos ou 
contínuos diagramas de caule-e-folhas e utilizá-los 
para obter os extremos de um conjunto de dados. 

Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Escola Virtual (Regime 
misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
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• Moda e amplitude 
 
 
 

• Utilizar gráficos de linha para registo de observações 
que evoluem com o tempo (por exemplo, a 
temperatura numa sala ao longo do dia). 

• Salientar que a média só pode ser calculada para 
dados quantitativos. 

• Realçar a natureza distinta das diferentes medidas 
calculadas a partir dos dados: a média, localizando o 
centro da distribuição dos dados; os extremos, 
localizando outros pontos importantes; a amplitude, 
medindo a variabilidade presente dos dados. 

complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime 
misto) ou por videoconferência 
(regime E@D) 

 
OPERAÇÕES 
Área de figuras planas  
 
• Área de um retângulo 
• Alturas de um 

paralelogramo. Área de 
um paralelogramo 

• Alturas de um triângulo. 
Área de um triângulo 

• Resolução de problemas 
envolvendo áreas e 
perímetros 

 

 
REVISÃO / consolidação  
 
– Unidades de área do sistema métrico;  
– Medições de áreas em unidades do sistema 
métrico; conversões;  
– Unidades de medida agrárias; conversões;  
– Determinação, numa dada unidade do 
sistema métrico, de áreas de retângulos com 
lados de medidas exprimíveis em números 
inteiros, numa subunidade.  
 
• Reconhecer o significado de fórmulas 

para o cálculo de perímetros e áreas de 
paralelogramos e triângulos, e usá-las na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

• Calcular perímetros e áreas de 
polígonos, por enquadramento ou por 
decomposição e composição de figuras 
planas. 

• Conceber e aplicar estratégias na 
resolução de problemas usando ideias 
geométricas, em contextos matemáticos 
e não matemáticos e avaliando a 
plausibilidade dos resultados. 

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 
explorações, investigações, resolução de problemas, 
exercícios, jogos). 

• Utilizar modelos geométricos e outros materiais 
manipuláveis, e instrumentos variados, incluindo os 
de tecnologia digital e a calculadora. 

• Visualizar, interpretar e desenhar representações de 
figuras geométricas usando materiais e instrumentos 
apropriados (régua, compasso, esquadro, 
transferidor). 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no 
campo numérico e aplicar essas ideias em outros 
domínios matemáticos e não matemáticos. 

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias 
de resolução e apreciar resultados obtidos. 

• Abstrair e generalizar, e de reconhecer e elaborar 
raciocínios, discutindo e criticando explicações e 
justificações de outros. 

 

Envio aos alunos de apresentações 
em formato digital com explicação 
dos conteúdos, bem como fichas 
de trabalho através da Plataforma 
Inovar e/ou Escola Virtual (Regime 
misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas digitais. 
(Regime misto e à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação 
de tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime 
misto) ou por videoconferência 
(regime E@D) 
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• Desenvolver a capacidade de 
visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios 
lógicos, incluindo o recurso a exemplos e 
contraexemplos. 

 

 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

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 

 
 

 
 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 
 
 
 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 75 8 2 85 
2º 75 8 2 85 
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Planificação Anual – 5º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS:  

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/ 

CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

ÁREAS TEMÁTICAS / 
SITUACIONAIS 
 
Gostos e 
preferências pessoais 
Família e amigos 
Tipos de habitação 
Partes da casa 
Dentro de casa 
 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são 
importantes para si e para a sua cultura 
- Identificar espaços de realidades culturais 
diferentes (a comunidade dos outros) 

 - Localizar no mapa alguns países de 
expressão inglesa  
- Associar capitais e algumas cidades desses 
países estudados 
- Reconhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa, tais como bandeiras e 
símbolos nacionais 

 
Determiners 
Usar my, your, his, her, its, our, their 
Pronouns 
Usar me, you, him, her, it, us, them (personal) 
Connectors 

Compreensão oral – Clube Europeu 
- Identificar palavras e expressões em 
canções e textos áudio/audiovisuais 
- Entender pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e informações 
que lhe são dadas 
- Identificar a ideia global de pequenos 
textos orais 
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares, articuladas de forma lenta, 
clara e pausada.  
 
Compreensão escrita 
- Seguir instruções elementares 
- Reconhecer informação que lhe é familiar 
em anúncios/avisos 
 
Interação oral  
- Pedir e dar informações sobre identificação 
pessoal 
- Formular perguntas e respostas sobre 
assuntos que lhe são familiares 
- Fazer sugestões e convites simples 

Elaboração de trabalhos de 
pesquisa orientada (individual, em 
pares e em grupos) e apresentação 
dos trabalhos por videoconferência 
 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas da explicação das 
aprendizagens a efetuar e a 
consolidar 
 
Exploração de vídeos/ pequenos 
filmes 
 

Fichas de trabalho (vocabulário, 
gramática e cultura 

 

Atividades lúdicas: jogos de 
palavras, jogos interativos, canções 

 

 
 
Conhecedor / sabedor / 
culto / informado (A, B, 
G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Criativo / Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 
Indagador / 
Investigador (C, D, F, H, 
I) 
 
Respeitador da 
diferença / do outro (A, 
B, E, F, H) 
 
Sistematizador / 
Organizador (A, B, C, I, 
J) 

 
 
50 tempos 

(+ ou -) 
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COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
Extensive Reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Usar so 
Verbs 
Usar os verbos to be e to have (got) no present 
simple, nas formas afirmativa, negativa e 
interrogativa 
Question words 
Formular e responder a perguntas, 
começando por Who, What, Where 
Adjectives 
Conhecer opostos 
Verbs 
Usar os verbos to be, there + to be e to have 
(got), no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa 
Question words 
- Formular e responder a perguntas, 
começando por Who, What, Where, Which, 
How many 
- Usar and e but 
 
Language awareness 
Verbo to be para dizer/perguntar a idade 
There is/there are para exprimir “existe/há”  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

- Interagir de forma simples 
- Participar numa conversa simples sobre 
temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas 
  
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em 
formato papel) simples com informação 
pessoal básica e preferências pessoais 
básicas 
- Pedir e dar informação pessoal de forma 
simples 
 
Produção oral – Plano Nacional de Cinema 
- Articular sons da língua inglesa não 
existentes na língua materna  
- Pronunciar, com correção, expressões e 
frases familiares  
- Exprimir gostos e preferências pessoais, 
utilizando frases simples  
- Falar/fazer apresentações sobre alguns 
temas trabalhados previamente  
 
Produção escrita 
- Descrever-se a si e à família 
- Redigir mensagens e notas pessoais 
- Descrever uma imagem usando there 
is/there are. 

 Leitura e exploração de pequenos 
textos e dramatizações 

 

Exercícios de produção e interação 
oral e escrita 

Questionador (A, F, G, 
I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal a todas as 
áreas de competências)           
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS TEMÁTICAS / 
SITUACIONAIS 
 
Descrição física 
Roupa e calçado 
Rotinas diárias 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 

Compreensão oral – Plano Nacional de 
Cinema 
- Identificar palavras e expressões em 
canções e textos áudio/audiovisuais 
- Entender pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e informações 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 

identificar pessoas, lugares e aspetos que são 
importantes para si e para a sua cultura 

 
Possessive case 
Reconhecer situações que requerem o uso de 
of 
Adjectives 
- Reconhecer que os adjetivos em inglês não 
variam em género ou em número  
- Identificar a posição do adjetivo na frase 
Connectors 
Usar because 
Verbs 
- Usar os verbos to be, there + to be e to have 
(got), no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa  
- Usar verbos no present simple 
- Usar o verbo to do, no present simple, como 
auxiliar nas formas negativa e interrogativa 
- Usar verbos no present continuous 
- Responder a perguntas, utilizando short 
answers na afirmativa e na negativa  
- Usar verbos no present continuous 
Usar alguns phrasal verbs (put on, hang up, 
look for) 
Adverbs 
- Usar every day, never, sometimes, usually, 
always (frequency) 
- Usar today, now, still (time) 
Question words 
Formular e responder a perguntas, 
começando por Who, What, Where, Which, 
Whose, Why 
Pronouns 

que lhe são dadas 
- Identificar a ideia global de pequenos 
textos orais 
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares, articuladas de forma lenta, 
clara e pausada 
 
Compreensão escrita 
- Seguir instruções elementares 
- Compreender mensagens curtas e simples 
(mensagens de texto, posts/tweets, blogs, 
emails) sobre assuntos do seu interesse 
 
Interação oral  
- Pedir e dar informações sobre identificação 
pessoal 
- Formular perguntas e respostas sobre 
assuntos que lhe são familiares 
- Interagir de forma simples 
- Participar numa conversa simples sobre 
temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas 
  
Interação escrita 
- Pedir e dar informação pessoal de forma 
simples  
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
- Responder a um email, chat ou mensagem 
de forma simples 
 
Produção oral  
- Articular sons da língua inglesa não 
existentes na língua materna  
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Usar mine, yours, his, hers, ours, theirs 
(possessive) 
 
Language awareness 
How high…/How tall…/How big…? 
Terminação em -s, -es, -ies na 3.ª pessoa do 
singular, presente simple 
Short answers, usando o auxiliar (Do you like 
chocolate? Yes, I do/Yes, I like) 
 
 
 

- Pronunciar, com correção, expressões e 
frases familiares  
- Exprimir gostos e preferências pessoais, 
utilizando frases simples  
- Descrever aspetos simples do seu dia a dia, 
utilizando frases simples  
 
Produção escrita 
- Descrever-se a si e à família 
- Redigir mensagens e notas pessoais 
- Escrever utilizando expressões e frases 
simples, justificando-as usando o conector 
because 
 
“My Journal”, pages 1 to 8  
 
Leitura extensiva – Biblioteca Escolar 
- Ler e compreender uma história 
“Diary of an Awesome Kid”, chapters 1 - 6 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/ 

CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

ÁREAS TEMÁTICAS / 
SITUACIONAIS 
 
Descrição física 
Roupa e calçado 
Rotinas diárias 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 

Compreensão oral  
- Identificar palavras e expressões em 
canções e textos áudio/audiovisuais 
- Entender pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e informações 
que lhe são dadas 

 

Elaboração de trabalhos de 
pesquisa orientada (individual, em 
pares e em grupos) e apresentação 
dos trabalhos por videoconferência 

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

 
 
50 tempos 

(+ ou -) 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 

 

identificar pessoas, lugares e aspetos que são 
importantes para si e para a sua cultura 

 
Possessive case 
Reconhecer situações que requerem o uso de 
of 
Adjectives 
- Reconhecer que os adjetivos em inglês não 
variam em género ou em número  
- Identificar a posição do adjetivo na frase 
Connectors 
Usar because 
Verbs 
- Usar os verbos to be, there + to be e to have 
(got), no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa  
- Usar verbos no present simple 
- Usar o verbo to do, no present simple, como 
auxiliar nas formas negativa e interrogativa 
- Usar verbos no present continuous 
- Responder a perguntas, utilizando short 
answers na afirmativa e na negativa  
- Usar verbos no present continuous 
Usar alguns phrasal verbs (put on, hang up, 
look for) 
Adverbs 
- Usar every day, never, sometimes, usually, 
always (frequency) 
- Usar today, now, still (time) 
Question words 
Formular e responder a perguntas, 
começando por Who, What, Where, Which, 
Whose, Why 
Pronouns 

- Identificar a ideia global de pequenos 
textos orais 
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares, articuladas de forma lenta, 
clara e pausada 
 
Compreensão escrita 
- Seguir instruções elementares 
- Compreender mensagens curtas e simples 
(mensagens de texto, posts/tweets, blogs, 
emails) sobre assuntos do seu interesse 
 
Interação oral  
- Pedir e dar informações sobre identificação 
pessoal 
- Formular perguntas e respostas sobre 
assuntos que lhe são familiares 
- Interagir de forma simples 
- Participar numa conversa simples sobre 
temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas 
  
Interação escrita 
- Pedir e dar informação pessoal de forma 
simples  
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
- Responder a um email, chat ou mensagem 
de forma simples 
 
Produção oral  
- Articular sons da língua inglesa não 
existentes na língua materna  
- Pronunciar, com correção, expressões e 

 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas da explicação das 
aprendizagens a efetuar e a 
consolidar 
 
Exploração de vídeos/ pequenos 
filmes 
 

Fichas de trabalho (vocabulário, 
gramática e cultura 

 

Atividades lúdicas: jogos de 
palavras, jogos interativos, canções 

 

 Leitura e exploração de pequenos 
textos e dramatizações 

 

Exercícios de produção e interação 
oral e escrita 

Criativo / Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 
Indagador / 
Investigador (C, D, F, H, 
I) 
 
Respeitador da 
diferença / do outro (A, 
B, E, F, H) 
 
Sistematizador / 
Organizador (A, B, C, I, 
J) 
Questionador (A, F, G, 
I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal a todas as 
áreas de competências)           
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Usar mine, yours, his, hers, ours, theirs 
(possessive) 
 
Language awareness 
How high…/How tall…/How big…? 
Terminação em -s, -es, -ies na 3.ª pessoa do 
singular, presente simple 
Short answers, usando o auxiliar (Do you like 
chocolate? Yes, I do/Yes, I like) 
 

frases familiares  
- Exprimir gostos e preferências pessoais, 
utilizando frases simples  
- Descrever aspetos simples do seu dia a dia, 
utilizando frases simples  
 
Produção escrita 
- Descrever-se a si e à família 
- Redigir mensagens e notas pessoais 
- Escrever utilizando expressões e frases 
simples, justificando-as usando o conector 
because 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
TEMÁTICAS/SITUACI
ONAIS  
Alimentação 
Rotinas diárias e 
diferentes tipos de 
alimentos 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
 
 
 
 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são 
importantes para si e para a sua cultura 
- Identificar espaços de realidades culturais 
diferentes (a comunidade dos outros) 

 
Articles 
- Distinguir entre a e an (indefinite) 
- Distinguir algumas situações de uso e de 
omissão de the (definite) 
 
Quantifiers 
Usar some e any 
Verbs 
- Usar o verbo to do, no present simple, como 
auxiliar nas formas negativa e interrogativa 

Compreensão oral – Plano Nacional de 
Cinema  
- Identificar palavras e expressões em 
canções e textos áudio/audiovisuais 
- Entender pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e informações 
que lhe são dadas 
- Identificar a ideia global de pequenos 
textos orais 
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares, articuladas de forma lenta, 
clara e pausada 
 
Compreensão escrita 
- Seguir instruções elementares 
- Reconhecer informação que lhe é familiar 
em anúncios/avisos 
- Compreender mensagens curtas e simples 
(postais, mensagens de texto, posts/tweets, 
blogs, emails) sobre assuntos do seu 
interesse 
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- Usar verbos no present continuous 
- Responder a perguntas, utilizando short 
answers na afirmativa e na negativa 
- Reconhecer o imperative quando são dadas 
instruções 
- Conhecer alguns verbos e seus antónimos 
(pass/fail; lend/borrow) 
Question words 
Formular e responder a perguntas, 
começando por Who, What, When, Where, 
Why, Which, Whose, How, How old, How many 
 
Language awareness 
To be + adjective (I’m cold/I have cold) 
 
 
 
 
 

 
Interação oral  
- Pedir e dar informações sobre identificação 
pessoal 
- Formular perguntas e respostas sobre 
assuntos que lhe são familiares 
- Fazer sugestões e convites simples 
Interagir de forma simples 
- Participar numa conversa simples sobre 
temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas 
  
Interação escrita 
- Pedir e dar informação pessoal de forma 
simples 
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
- Responder a um email, chat ou mensagem 
de forma simples 
 
Produção oral 
- Articular sons da língua inglesa não 
existentes na língua materna 
- Pronunciar, com correção, expressões e 
frases familiares  
- Exprimir gostos e preferências pessoais, 
utilizando frases simples  
- Descrever aspetos simples do seu dia a dia, 
utilizando frases simples  
- Falar/fazer apresentações sobre alguns 
temas trabalhados previamente  
 
Produção escrita – Programa Eco Escolas 
- Redigir mensagens e notas pessoais 
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- Redigir postais e convites 
- Escrever sobre as suas preferências, 
utilizando expressões e frases simples 
 
“My Journal”, pages 9 to 16   
 
Leitura extensiva – Biblioteca Escolar 
- Ler e compreender uma história 
“Diary of an Awesome Kid”, chapters 6 - 10 
 

 

  

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 
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Planificação Anual de História e Geografia de Portugal – 5.º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais  
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1.º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulação 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS REGIMES 
MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

Domínio A/ 

Subdomínios 

A1 e A2 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA 

Localização e 

Quadro natural 

 

• Identifica e localizar os elementos geométricos da 
esfera terrestre numa rede cartográfica;  
• Interpreta diferentes tipos de mapas utilizando os 
elementos de um mapa: rosa-dos-ventos, título, legenda 
e escala;  
• Localiza Portugal continental e insular, em relação a 
diferentes espaços geográficos (Península    Ibérica, 
Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e 
colaterais e a outros elementos geográficos de 
referência;  
• Descreve   e   representar   em   mapas   as   principais 
características   da   geografia   física (relevo, clima, 
hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península 
Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e 
símbolos);  
• Utiliza representações cartográficas (em suporte físico 
ou digital) na   localização   dos elementos   físicos   do 
território e na definição de itinerários;  
• Descreve situações concretas referentes a alterações 
na paisagem, decorrentes da ação humana;  
•  Mobiliza as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
características   físicas   do   território   português   e   da 
Península Ibérica;  
• Mobiliza  os   conceitos:   localização,   rosa-dos-
ventos, pontos cardeais e colaterais, bússola, paisagem, 
esboço de paisagem, itinerário, planta, globo terrestre, 

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  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; 

- Criar um objeto, texto ou solução face a um 

 

Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação 
e outros saberes, relativos aos conteúdos 
(AE), que impliquem:  

•necessidade de rigor, articulação e uso 
consistente de conhecimento; 

•seleção de informação pertinente;  

•organização sistematizada de leitura e 
de estudo autónomo;  

•estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 

 
 
 
 
 

A, A, C, D, J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B, G, I, J 

18 
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mapa, planisfério,    atlas,    continente,    oceano,    
equador, trópicos,   hemisfério,   formas   de   relevo   
(planalto, planície,  montanha,  vale),  formas  de  relevo  
do  litoral (praia, arriba, cabo, duna, ilha, península, 
arquipélago e sistemas  lagunares),  erosão  marinha,  
cursos  de  água (bacia hidrográfica, rede hidrográfica, 
margem, caudal, traçado   do   rio),   elementos   do   
clima   (temperatura, precipitação), vegetação natural, 
zona temperada.  
 

desafio; 

- Analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio; 

-Usar modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens 

(por exemplo, imagens); 

- Criar soluções estéticas criativas e pessoais; 
 

 
 
-Usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens 

(por exemplo, imagens); 

- Criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; 
 
 
 
 
 

 
 
Domínio 

B/Subdomínio 
B1 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA 

– PASSAGEM 

E FIXAÇÃO DE 

POVOS 

Primeiros 

povos na 

Península 

Ibérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Distingue os modos de vida das comunidades 
recoletoras e das comunidades agropastoris 
peninsulares;  
• Compara os modos de vida de comunidades 
recoletoras e agropastoris do passado com os modos de 
vida de comunidades “primitivas” atuais utilizando, de 
forma contextualizada, as   noções   de   permanência   e   
de mudança; 
• Identifica os povos que contactaram e/ou se instalaram 
na Península Ibérica; 
• Relaciona a chegada e/ou fixação desses povos com a 
atração exercida pelos recursos naturais existentes na 
Península Ibérica;  
• Utiliza   o   conceito   de   fonte   histórica, partindo   da 
identificação de vestígios materiais; 
• Mobiliza os conceitos:  utensílio, recoleção, nómada, 
sedentário, fonte histórica. 

 
 
 
 

 
Metodologia de Projeto “O modo de vida das 
comunidades recoletoras- agropastoris-revelada na mesa 
posta”. 

 
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 

contra-argumentos, rebater os contra-

argumentos); 

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar específico; 

- analisar textos com diferentes pontos de 
vista; 

- problematizar situações; 

- analisar factos, teorias, situações, identificando 

os seus elementos ou dados, em particular numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar;  

 valorizar o património histórico material e 

imaterial, regional e nacional; 

 

 

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 contra-argumentos, 

rebater os contra-argumentos); 

- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
específico; 

- analisar textos com diferentes 
pontos de vista; 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, E, F, H 
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Domínio 

B/Subdomínio B2 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA 

– PASSAGEM E 
FIXAÇÃO DE 
POVOS Os 
romanos na 
Península 
Ibérica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/Subdomínio 
B3 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA 

–PASSAGEM E 

FIXAÇÃO DE 

POVOS Os 

muçulmanos 

na Península 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Descreve as mudanças operadas na Península Ibérica 
com a   romanização, através do reconhecimento de 
vestígios deixados pelos romanos;  
• Reconhece   a   permanência   de    vestígios   culturais 
materiais   e   imateriais   da   civilização   romana   na 
sociedade atual; 
• Identifica e aplica o método de datação a. C e d. C.; 
• Mobiliza os conceitos: império, cristianismo, era cristã, 
romanização; cultura   material,  cultura    imaterial, 
permanência, mudança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa o processo muçulmano de ocupação da 
Península Ibérica, reconhecendo a existência de 
interações de conflito e de paz; 
. Identifica aspetos da herança muçulmana na Península 
Ibérica; 
. Identifica/aplica os conceitos: árabe, muçulmano, 

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. 

 
 
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 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. 
 
 

promoção do estudo autónomo com o apoio do 

professor à sua   concretização,   identificando   

critérios, com autonomia progressiva; 

- incentivo à procura e 
aprofundamento de informação; 

- recolha  de  dados  e  opiniões  para  

análise  de  temáticas  em estudo. 

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 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, I, J 
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Ibérica 

 
Domínio 

B/Subdomínio B4 
PORTUGAL NO 

PASSADO 
A formação do 

reino de Portugal 

 

 

mouro, reconquista. 
 
 
• Insere a formação do Reino de Portugal no movimento 
de conquista cristã; 
• Identifica os momentos-chave ligados à autonomia, à 
formação   e    consolidação    do   Reino   de    Portugal, 
nomeadamente a atribuição do condado a D. Henrique e 
a D. Teresa e as etapas do processo que conduziram à 
independência de Portugal e à sua afirmação como reino 
independente;  
• Mobiliza os conceitos: condado, fronteira, 
independência, reino, monarquia. 
 
Metodologia de Projeto: História Local  
“A Formação do Reino de Portugal” 
 

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. 

 

 

esquemas; 
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. 

 

 
 
 
 

A, F, G, I, J, A, B, D, E, 
H 
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2.º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS REGIMES 
MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

Domínio 
C/Subdomínio C1 

PORTUGAL NO 
PASSADO 

Portugal no 
século 

XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caracteriza   os   modos   de   vida   dos   diversos   
grupos sociais (clero, nobreza   e   povo), 
contextualizando especificidades   portuguesas   como   
o   rico-homem, o cavaleiro-vilão e o foreiro/herdador;  
• Relaciona a organização do espaço português do 
século XIII com os recursos naturais e humanos e com a 
distribuição das atividades económicas;  
• Reconhece a importância assumida pela expansão de 
feiras e de mercados no crescimento económico do 
século XIII;  
• Identifica feiras e/ou mercados existentes na área 
onde habita   e   compará-los   com   as   feiras   e   
mercados medievais;  
Metodologia de Projeto: “Mercados e Feiras” 
 
• Reconhece a importância das comunidades judaica e 
muçulmana para a sociedade medieval portuguesa; 
• Reconhece a fixação das fronteiras e do território 
nacional levada a cabo ao longo do século XIII e 
reconhecida pelo Tratado de Alcanizes em 1297; 
• Utiliza o conceito de documento a partir da 
identificação de fontes escritas; 
 
• Mobiliza os conceitos: território, atividade económica, 
produção artesanal, comércio, feira, 
grupo social, nobreza, clero, concelho, carta de foral, 
ordem religiosa, ordem religiosa militar, mosteiro; 
tratado. 
 

Promover  estratégias  que  impliquem  por  
parte  do aluno: 
- saber questionar uma situação; 
- interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio; 
- ações de resposta, apresentação, iniciativa 
•analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio;  
 
 
 
Articulação com Clube de Fotografia 
•usar modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens (ex. imagens, apresentações 
multimédia, vídeos, maquetas) para gravar 
mensagens escritas, no passado e na atualidade; 
 
 
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); 
•elaboração de planos gerais, esquemas;  
•promoção do estudo autónomo com o apoio do 
professor à sua concretização, identificando 

Promover  estratégias  que  impliquem  
por  parte  do aluno: 
- saber questionar uma situação; 
- interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio; 
- ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 
•analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio;  
•usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (ex. imagens, 
apresentações multimédia, vídeos, 
maquetas) para gravar mensagens 
escritas, no passado e na atualidade; 
 
 
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); 
•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 

A, F, G, I, J, A, B, D, E, 
H 
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C/Subdomínio 
C1 

PORTU 

Portugal 

NO 

PASSADO 

1383/85 Um 
tempo 

de revolução 

 

 
 
 
Domínio 
C/Subdomínio C2 
PORTUGAL NO 
PASSADO 
Portugal nos 
séculos 
XV e XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Identifica as causas políticas e sociai que 
desencadearam  a  crise  de  1383/85  e  levaram  a  uma 
mudança dinástica;  
• Identifica a  crise  de  1383/85  como  um  momento  
de rutura e a primeira grande crise portuguesa; 
• Reconhece a importância das Cortes de 1385 na 
eleição de  um  novo  rei,  D.  João  I,  instaurando-se  
uma  nova dinastia; 
• Reconhece  mudanças  sociais  e  económicas  
ocorridas após 1383/85;  Mobilizar   os   conceitos:   
revolução,   dinastia,   Cortes, crise, burguês, social, 
económico. 
 
 
 
• Descreve  o  progresso  da  exploração  atlântica  
iniciado nas ilhas e na costa ocidental africana;  
•  Descreve  a  colonização  das  ilhas  atlânticas  e  a  sua 
gestão política e económica; 
 • Descreve   as   vivências   e   interação,   pacífica   e/ou 
violenta, dos portugueses com outros povos;   
 • Utiliza  representações  cartográficas  da  superfície  da 
Terra, em suporte físico ou digital, para evidenciar rotas 
de    navegação    e    localizar    territórios    do    império 
português;  
• Identifica  os  principais  navios  e  instrumentos  
náuticos utilizados pelos portugueses na expansão 
marítima; 
• Reconhece a  importância  dos  movimentos  
migratórios no contexto da expansão portuguesa; 
 • Contextualiza   os    movimentos    migratórios    atuais, 
comparando-os com os do passado;  

quais os obstáculos e formas de os ultrapassar 
 
 
Promover estratégias que criem oportunidades 
para o aluno: 
- colaborar com outros, apoiar terceiros em 
tarefas; 
-  fornecer  feedback  para  melhoria  ou  
aprofundamento  de ações dos seus colegas; 
- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos 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; 

 
 
Promover estratégias que induzam: 
 
- ações solidárias para com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização /atividades 
de entreajuda; 
 

- a assunção de responsabilidades adequadas ao 

que lhe for pedido; 

- organizar e realizar autonomamente tarefas; 

- assumir e cumprir compromissos, 

 
 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno: 
- colaborar com outros, apoiar terceiros 
em tarefas; 
-  fornecer  feedback  para  melhoria  ou  
aprofundamento  de ações dos seus 
colegas; 
- apoiar atuações úteis para outros 
(trabalhos 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, F, G, I, J, A, B, D, E, 
H 
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Domínio 
C/Subdomínio C3 
PORTUGAL NO 
PASSADO 
 
  Da União  
  Ibérica à 
  Restauração 

 • Descreve    alterações    provocadas    pela    expansão, 
nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a troca 
de   ideias   e   de   produtos, a   submissão   violenta   de 
diversos povos e o comércio  de  escravos;   
  Evidenciar a importância da introdução de novas 
culturas como a batata e o milho para a melhoria da 
dieta e para o aumento populacional em Portugal;  
 
Metodologia de Projeto: “As especiarias e outros 
temperos, o poder de transformar e agradar.”; 
“A viagem dos frutos e das plantas até… ao nosso lanche 
saudável”. 
 
 
 
 
 
 
• Reconhece o papel da missionação católica na 
expansão portuguesa;  
. Valoriza a diversidade cultural e o direito à diferença;  
• Identifica    as    principais    criações    do    património 
representativo    desse    período,   expresso    na    arte 
manuelina;  
• Reconhece    a    permanência    de    vestígios 
culturais materiais   e   imateriais   da   expansão   
portuguesa   na sociedade atual;  
• Mobiliza    os    conceitos:    expansão    marítima,   
rota, caravela,  nau,  carta  náutica,  astrolábio,  
quadrante, capitania,   colonização,   missionação,   
escravo,   etnia, migração, especiarias, arte manuelina. 
 
• Descreve a sucessão de acontecimentos e ações que 
levaram   à   dominação   filipina   e   à   Restauração   da 
independência; Identificar 1578-80 como o segundo 
grande momento de crise da sociedade portuguesa.  
• Mobiliza os conceitos: Restauração, crise.. 

contratualizar tarefas; 

- a apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação; 

- dar conta a outros do cumprimento de 

tarefas e funções que assumiu. 

 
 
Articulação com EVT/CA / Mat,/Inglês 
 
 

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;  

valorizar o património histórico material e 
imaterial, regional e nacional; 

•disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 
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Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

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 
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Planificação Anual – 5ºano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

 
DOMÍNIO/ 

TEMA 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

GESTÃO 
DO TEMPO 

PREPARAÇÃO DO 
ANO ESCOLAR 
Apresentação 
Organização do 
material e espaço 
aula. 

 
 
 
 
 

TERRA AMBIENTE 
DE VIDA 

• Onde existe 
Vida? 

 

• Primeira 
abordagem 
do conceito 
de Biosfera 

Nota: trabalhar com exemplos 
locais/regionais/nacionais. Interpretar informação 
diversificada. Valorizar saber 

 
Conhecer os critérios de avaliação e os conteúdos a 
abordar ao longo do ano letivo. 
Ser organizado. 
Demonstrar o nível de competências desenvolvidas no 1º 
ciclo. 

 
 
 
 

Reconhecer o papel importante da atmosfera terrestre 
para a vida na Terra; 
Identificar a relação entre a diversidade de seres vivos, 
seus comportamentos e a diversidade ambiental; 
Explicar a dinâmica da Terra com base em fenómenos e 
transformações que ocorrem. 

 Exploração ou envio de apresentações 
eletrónicas com proposta de elaboração 
de atividades de consolidação com 
autocorreção ½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploração ou envio aos alunos de 
apresentações eletrónicas com gravação 
da explicação dos conteúdos práticos ½ 

Comunicador (A, B, D, 9 
Estabelecer relações intra e interdisciplinares. E, H)  

Diálogo com os alunos. Conhecedor/  

 sabedor/ culto/  

- Organização do caderno diário informado  

- PORTEFÓLIO-Diário do Ambiente (DA). (A, B, G, I, J)  

- Informação sobre a metodologia de trabalho  9 

- Visita de estudo ao Jardim D`Aromas/ Horta   

Biológica.   

ARTICULAÇÃO   

Educação Moral e Religiosa/Cidadania - Educação   

para os valores.   

Projeto Jardim D`Aromas/Horta Biológica - CD –  

 

 

 

Programa ECO-ESCOLAS – aula prática.   

Biblioteca – Inquérito de satisfação. 
 

 

 

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

 

Subdepartamento de CN (5º - 8º) – AV Promoção  

da biodiversidade / árvores autóctones: da 2 
castanha ao castanheiro.  

- Observação de um vídeo didático sobre os 
principais ambientes existentes na Terra. 9 
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TERRA AMBIENTE 
DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 

– MATERIAIS 
TERRESTRES 

ORALIDADE 

Produzir textos orais com diferentes finalidades. 

LEITURA 

• Ler textos com características expositivas, associados a 
finalidades informativas. 

ESCRITA 

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. 
 

 

 
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 
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. 

Português Ciências Aplicadas (PCA) 

 
-utilizar o resumo, o relato, em apresentações 
orais. 
- manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem 
- planificação, textualização e revisão de textos 

curtos escritos pelos alunos (para o portfólio), 
com posterior divulgação; 

 

 

 

 

 
Aperfeiçoamento do relatório 

 

 

 

 
Promover 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. 
Aulas práticas 

 

 
Português Ciências Aplicadas (PCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de projeto, com apresentação 
presencial dos trabalhos resultantes da 
pesquisa orientada 1 ou por 
videoconferência 2 

Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Leitor 
(A,B,C,D,F,H,I) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
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A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 

– MATERIAIS 
TERRESTRES 

ORALIDADE 

Compreensão 

Selecionar/organizar a informação do texto e registá-la 
por meio de técnicas diversas. 

LEITURA 

Ler textos com características expositivas, associados a 
finalidades informativas. 

Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 
enciclopédia, notícia. 

 

Identificar as propriedades da água; 
Distinguir diferentes tipos de água analisando questões 
problemáticas locais, regionais ou nacionais; 
Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a 
sua importância; 
Discutir a importância da gestão sustentável da água ao 
nível da sua utilização, exploração e proteção, com 
exemplos locais, regionais, nacionais ou globais. 
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. 

Seleção/registo de informação relevante para um 
determinado objetivo. 

 

- compreensão de textos através de atividades 
que impliquem 
▪ leitura silenciosa (leitura na pista de 

pormenores, leitura para localização de uma 
informação) 
- monitorização da compreensão na leitura; 

 

 

 
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos: 
Formular hipóteses face a um fenómeno ou 
evento (atividade laboratorial/experimental). 
Aulas práticas.; Conceber situações onde 
determinado conhecimento possa ser aplicado; 
Apresentar alternativas a uma forma tradicional 
de abordar uma situação-problema; Criar 
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 ; Criar 
soluções estéticas criativas e pessoais. 
ARTICULAÇÃO 
ECO–ESCOLAS investigar a quantidade de água 
gasta na escola; 
ET/EV Construção de um higroscópio; Projeto 
Jardim D`Aromas – Irrigação gota a gota. EM – 
Lágrima de preta.; EF- higiene. 
Leitura da Carta Europeia da Água; 

Interpretar notícias relacionadas com o tema: 
Erros no passado. Erros no presente. E no Futuro? 
Português Ciências Aplicadas (PCA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração ou envio aos alunos de 
apresentações eletrónicas com gravação 
da explicação dos conteúdos práticos ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exploração ou envio de apresentações 
eletrónicas com proposta de elaboração 
de atividades de consolidação com 
autocorreção 1/2 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Leitor 
(A,B,C,D,F,H,I) 

 

 

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

 
Pensamento 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
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A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 
– MATERIAIS 
TERRESTRES 

 

 

ORALIDADE 
Expressão 
Preparar apresentações orais (tomada de 
posição) individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 

LEITURA 

• Ler textos com características expositivas, associados a 
finalidades informativas. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer inferências, justificando-as. 

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem (estruturação e finalidade): anúncio 
publicitário. 

ESCRITA 

Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou 
após discussão de diferentes pontos de vista. 

 
▪ expor trabalhos sobre temas disciplinares e 

interdisciplinares, realizados individualmente ou 
em grupo; 

 

 
- manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem 

 
▪ sublinhar, resumir partes de texto relevantes 

para a construção do sentido; 

 

- compreensão de textos através de atividades 
que impliquem 
▪ mobilizar experiências e saberes 

interdisciplinares; 
▪ inferir, deduzir informação a partir do texto; 

 
- planificação, textualização e revisão de textos 
curtos escritos pelos alunos, com posterior 
divulgação; 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 

 

 

 

 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/colabora 
dor (B,C,D,E,F) 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
 
 

DOMÍNIO/ TEMA 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS REGIMES 

MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 

 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), 
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. 
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. 

 

 

 

 

 
ORALIDADE 
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; 

Promover estratégias que desenvolvam o   
Pensamento 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G) 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 
Questionador 

(A, F, G, I, J) 
 

 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 

9 
 pensamento crítico e analítico dos alunos,   

 incidindo em: Exploração presencial ou envio de vídeos  

A ÁGUA, O AR, 
AS ROCHAS E O 
SOLO – 
MATERAIS 
TERRESTRES 

mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo; organizar debates que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos ou dados; discutir 
conceitos; analisar textos com diferentes  pontos 

de exploração do tema acompanhados de 
atividades de consolidação da matéria 
com autocorreção 1/2 

 

 de vista; - confrontar argumentos; problematizar  9 
 situações em atividades   

 laboratoriais/experimentais/campo.   

  

ARTICULAÇÃO 
  

 ECO–ESCOLAS investigar a quantidade de água   

 gasta na escola; LP: Leitura e análise da Carta   

 Europeia da Água; Interpretar notícias   

 relacionadas com o tema: Erros no passado. Erros 
no presente. E no Futuro? 

Trabalho  de  projeto,  com apresentação 
presencial  dos  trabalhos  resultantes  da 

9 

 ET/EV Construção de um higroscópio; Projeto pesquisa orientada 1 ou por  

 Jardim D`Aromas – Irrigação gota a gota. EM – videoconferência 2  

 Lágrima de preta.; EF- higiene.   

 Português Ciências Aplicadas (PCA)   

 - compreensão de textos em diferentes suportes   

 audiovisuais para   

 Seleção de informação relevante para um  3 
 determinado objetivo;   

 registo de informação relevante por meio de   

 esquema;   



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO Científico-Natural 

Subdepartamento de Ciências Naturais 

Ano Letivo 2021/22 Página | 6 de 9 

 

 

 
A ÁGUA, O AR, 
AS ROCHAS E O 
SOLO – 
MATERAIS 
TERRESTRES 

Expressão 

Preparar apresentações orais (tomada de 

posição) individualmente ou após discussão de diferentes 

pontos de vista. 

 
LEITURA 

• Ler textos com características expositivas, associados a 

finalidades informativas. 

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 

informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCRITA 

Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou 
após discussão de diferentes pontos de vista. 

análise de texto para distinção entre facto e 
opinião; 

 

▪ expor trabalhos sobre temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados individualmente ou 
em grupo; 

 

 

 

 
- manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem 
Sublinhar, resumir partes de texto relevantes 
para a construção do sentido. 
-compreensão de textos através de atividades 
que impliquem 
▪ mobilizar experiências e saberes 

interdisciplinares; 

• localizar informação explícita; 
▪ inferir, deduzir informação a partir do texto; 
- pesquisa e seleção de informação, com recurso 
à WEB; 
- monitorização da compreensão na leitura 

 
- planificação, textualização e revisão de textos 
curtos escritos pelos alunos, com posterior 
divulgação; 

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

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Leitor 
(A,B,C,D,F,H,I) 

 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
Participativo/colabora 
dor (B,C,D,E,F) 

 
2 
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DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 
SUAS 
INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDADE NA 
DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS 

Relacionar as características de diferentes animais com o 
meio onde vivem; 
Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com 
o respetivo habitat; 
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 formas diversas do desenvolvimento do ovo; 
conhecer metamorfoses; 
Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura 
no desenvolvimento das plantas; 
Identificar adaptações morfológicas e comportamentais 
dos animais e as respetivas respostas à variação da água, 
luz e temperatura; 

Caracterizar alguma da biodiversidade existente. 
Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas 
consequências para a biodiversidade local; 

Formular opiniões críticas sobre ações humanas; 

Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Promover 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. 
Promover 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 
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: 
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, esquemas, registos 
de observações, relatórios de visitas. desenvolver 
o estudo autónomo com o apoio do professor. 
Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
comunicar uni e bidirecionalmente; desenvolver 
ações de resposta, apresentação e iniciativa; 
desenvolver ações de questionamento 
organizado. 
Promover 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; considerar o feedback 
dos pares e professor para reorientar o seu 
trabalho, individual. 

Trabalho de projeto, com apresentação 
presencial dos trabalhos resultantes da 
pesquisa orientada 1 ou por 
videoconferência 2. 

 
Pensamento 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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ORALIDADE 
Compreensão 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos 
de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

Promover estratégias que criem oportunidades 
para o aluno: 

 

colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas. 

 
ARTICULAÇÃO 
Centro de Ciência Viva. 

 

 

 

 
Português Ciências Aplicadas (PCA) 

 
compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para 
Seleção de informação relevante para um 
determinado objetivo; 
registo de informação relevante por meio de 
esquema; 

 

 
expor trabalhos sobre temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados individualmente ou 
em grupo; 

 

 

 

 

- manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem 
Sublinhar, resumir partes de texto relevantes 
para a construção do sentido. 

 

-compreensão de textos através de atividades 
que impliquem 
▪ mobilizar experiências e saberes 

interdisciplinares; 

• localizar informação explícita; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/colabora 
dor (B,C,D,E,F) 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Leitor 
(A,B,C,D,F,H,I) 
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 Expressão 

Preparar apresentações orais (exposição, tomada de 
posição) individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

 

LEITURA 

• Ler textos com características expositivas, associados a 
finalidades informativas. 

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem (estruturação e finalidade): carta formal (em 
diversos suportes) 

 
ESCRITA 

Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou 
após discussão de diferentes pontos de vista. 

▪ inferir, deduzir informação a partir do texto; 
- pesquisa e seleção de informação, com recurso 
à WEB; 
- monitorização da compreensão na leitura 

 
 

- planificação, textualização e revisão de textos 
curtos escritos pelos alunos, com posterior 
divulgação; 

  

 

 

 

 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
Participativo/colabora 
dor (B,C,D,E,F) 

 

 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
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 
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Planificação Anual - 5º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
Conteúdos DOMÍNIO/ 

TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES 
ESTRATÉTICAS PARA 

OS REGIMES 
MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
Culturas 
Musicais nos 
contextos 
 
Nível 1 (Manual) 
Timbre 
- Fonte sonora: 
fontes sonoras 
convencionais e 
não 
convencionais 
 
Dinâmica 
- Forte e piano  
- Fortíssimo e 
pianíssimo 

 
 

Experimentação 
e Criação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Improvisar peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas), utilizando múltiplos recursos 
(fontes sonoras convencionais e não 
convencionais, tecnologias, vídeos, 
gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias 
gradualmente mais complexas.  
- Compor (sem necessidade de registo 
escrito) peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e 
texturas), utilizando recursos diversos 
(corpo, objetos sonoros, e tecnologias).  
- Mobilizar aprendizagens de diferentes 
áreas do conhecimento para a construção do 
seu referencial criativo. 

Promover estratégias que envolvam:  
- a organização de atividades artístico-musicais 
onde se possam revelar conhecimentos, 
capacidades e atitudes;  
- experiências sonoras e musicais que estimulem a 
apreciação e fruição de diferentes contextos 
culturais;  
- a memorização e a mobilização do conhecimento 
em novas situações;  
- a reflexão crítica sobre o que foi feito justificando 
os comentários.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno:  
- a imaginação de soluções diversificadas para a 
criação de novos ambientes sonoros/musicais;  

Para os regimes 
misto e à distância 

- Os conteúdos e 
respetivos domínios 
serão os mesmos. 
Diferirá a 
metodologia de 
trabalho, a qual será 
adaptada ao pré-
estabelecido nos 
pontos 6 e 7 do 
documento “Plano 
de Ensino e 
Aprendizagem”, com 
uma indispensável 

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

(entre 31 a 
34 tempos. 

Prevê-se 
destinar 2 

tempos 
para o 

acolhiment
o inicial na 
primeira 

semana de 
aulas, e 5 
tempos 
para a 

aplicação 
da ficha de 
disciplina, 

prova 
prática 
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Altura 
- Altura definida 
e indefinida 
 
Ritmo 
-Pulsação/tempo 
- Figuras 
rítmicas: 
Semínima e 
pausa de 
Semínima; 
Mínima e pausa 
de mínima 
 
Forma 
- Organizações 
elementares 
 
Altura 
- Pauta Musical e 
Clave de Sol (2ª 
linha) 
- As notas 
musicais (pauta, 
jogo de sinos) 
Sol, Mi, Lá, 
 
Timbre 
- Instrumentos 
Orff 
- Iniciação ao 
Jogo de sinos 

 

Interpretação e 
Comunicação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Tocar o instrumento acústico de altura 
definida, jogo de sinos didático-escolar, a 
solo e em grupo, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva 
destreza e confiança.  

Metodologia de projeto 

- (Se possível) Interpretar, através do 
movimento corporal, contextos musicais 
contrastantes.  
- Mobilizar sequências de movimentos 
corporais em contextos musicais 
diferenciados.  
- Se possível, publicar, na internet, criações 
musicais (originais ou de outros), 
construindo, por exemplo, playlists, 
podcasts e blogs.  
- Se possível, apresentar publicamente 
atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 

- o desenvolvimento do pensamento crítico, face à 
qualidade da sua própria produção musical e à do 
meio que o rodeia;  
- a manifestação da sua opinião em relação aos 
seus trabalhos e aos dos pares;  
- o cruzamento de diferentes áreas do saber.  

Promover situações que estimulem:  
- o questionamento e experimentação de soluções 
variadas;  
- o planeamento, a organização e apresentação de 
tarefas;  
- a seleção e a organização de informação.  
 
Promover estratégias que requeiram/induzam 
por parte do aluno:  
- a interação com o professor, colegas e audiências, 
argumentando as suas opiniões, 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.  
 
Promover estratégias que impliquem:  
- a consciência e progressivo domínio técnico dos 
instrumentos, possíveis, no atual contexto de 

articulação com as 
TIC e adequação dos 
recursos às 
diferentes 
realidades. 

O previsto trabalho 
autónomo pelos 
alunos, será também 
privilegiado. 

 

instrument
al, auto e 

hétero 
avaliação 
intercalar, 
e auto e 
hétero 

avaliação 
de final de 
semestre) 

 

Apropriação e 
Reflexão 

 O aluno deve ser capaz de: 
- Comparar características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 
tímbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados.  
- Utilizar, com crescente domínio, 
vocabulário e simbologias para descrever 
e/ou comparar peças musicais.  
- (Se possível) Investigar diferentes tipos de 
interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, 
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Culturas 
Musicais nos 
contextos 
 
Nível 2 (Manual) 
Tímbre 
- Semelhança e 
contraste 
tímbricos 
 
Altura 
- Nota musical Ré 
(pauta, jogo de 
sinos) 
 
Dinâmica 
- Crescendo e 
Diminuendo 
 
Ritmo 
- Colcheia e 
pausa de 
colcheia 
 
Altura 
- Registo Grave, 
Médio e Agudo 
 
Ritmo 
- Andamentos: 
Adagio, 

teatros musicais, óperas e outros), ao vivo 
ou gravados, de diferentes tradições e 
épocas utilizando vocabulário apropriado.  
- Comparar criticamente estilos e géneros 
musicais, tendo em conta os 
enquadramentos socioculturais do passado 
e do presente.  
- Relacionar a sua experiência musical com 
outras áreas do conhecimento, através de 
atividades diversificadas que integrem e 
potenciem a transversalidade do saber. 
 
- Identificar criticamente a música, enquanto 
modo de conhecer e dar significado ao 
mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, 
e os seus mundos pessoais e sociais. 

contingência sanitária epidemiológica na 
performance musical;  
- a utilização dos elementos expressivos da música;  
- o rigor na comunicação.  
 
Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno:  
- a procura de soluções diversificadas como 
resposta a situações várias;  
- a indagação de diversas realidades sonoras para 
a construção de novos imaginários.  
 
Promover estratégias que proporcionem 
oportunidades para o aluno:  
- 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.  
 
Promover estratégias e modos de organização 
que impliquem por parte do aluno:  
- a assunção de responsabilidades relativamente 
aos materiais e ao cumprimento de regras (como 
saber esperar a sua vez, seguir as instruções dadas, 
ser rigoroso no que faz);  
- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e das 
funções que assume.  
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Moderato e 
Presto 
- Alterações aos 
andamentos: 
Accelerando e 
Ritardando 
 
Forma  
- Repetição e 
Contraste 
 
Altura 
- A nota Dó grave 
(na pauta e JS) 
 
Nível 3 (Manual) 
Timbre 
- As famílias de 
timbres da 
Orquestra 
sinfónica 

Promover estratégias de envolvimento em 
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. 

 

- Projetos a definir em CT e CA 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
Conteúdos DOMÍNIO/ 

TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES 
ESTRATÉTICAS PARA 

OS REGIMES 
MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
Culturas Musicais 
nos contextos 
 
Nível 3 (Manual) 
Dinâmica 
- Piano, Mezzo-
forte e forte 
 
Altura 
- Movimento 
sonoro 
- A nota Dó agudo 
(pauta e JS) 
-Escala 
pentatónica 
 
Ritmo 
- Figuras rítmicas: 
semibreve e 
pausa de 
semibreve 
 

Experimentação 
e Criação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Improvisar peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas), utilizando múltiplos recursos 
(fontes sonoras convencionais e não 
convencionais, tecnologias, vídeos, 
gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias 
gradualmente mais complexas.  
- Compor (sem necessidade de registo 
escrito) peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e 
texturas), utilizando recursos diversos 
(corpo, objetos sonoros, e tecnologias).  
- Mobilizar aprendizagens de diferentes 
áreas do conhecimento para a construção do 
seu referencial criativo. 

Promover estratégias que envolvam:  
- a organização de atividades artístico-musicais 
onde se possam revelar conhecimentos, 
capacidades e atitudes;  
- experiências sonoras e musicais que estimulem 
a apreciação e fruição de diferentes contextos 
culturais;  
- a memorização e a mobilização do 
conhecimento em novas situações;  
- a reflexão crítica sobre o que foi feito 
justificando os comentários.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno:  
- a imaginação de soluções diversificadas para a 
criação de novos ambientes sonoros/musicais;  
- o desenvolvimento do pensamento crítico, face 
à qualidade da sua própria produção musical e à 
do meio que o rodeia;  
- a manifestação da sua opinião em relação aos 
seus trabalhos e aos dos pares;  

Para os regimes 
misto e à distância 

- Os conteúdos e 
respetivos domínios 
serão os mesmos. 
Diferirá a 
metodologia de 
trabalho, a qual será 
adaptada ao pré-
estabelecido nos 
pontos 6 e 7 do 
documento “Plano 
de Ensino e 
Aprendizagem”, com 
uma indispensável 
articulação com as 
TIC e adequação dos 
recursos às 

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

entre 30 a 
34 

tempos. 
Prevê-se 

destinar 1 
tempo 
para a 

reflexão 
aos 

resultados 
obtidos no 
final do 1º 
semestre 
(pontos 
fortes a 
manter, 
pontos 
fracos a 

inverter), e 
5 tempos 

para a 
aplicação 

Interpretação e 
Comunicação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Tocar o instrumento acústico de altura 
definida, jogo de sinos didático-escolar, a 
solo e em grupo, controlando o tempo, o 
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Forma 
- Ostinato 
 
Nível 4 (Manual) 
Altura 
- Linhas 
horizontais e 
verticais (Melodia 
e Harmonia) 
- A nota Fá e Si 
- Escala 
Heptatónica 
 
Ritmo  
- Compassos 
(Nível 5 
(Manual)) 
 
 
Forma (Nível 4 
(Manual)) 
- Imitação e 
Cânone 
 
Nível 5 (Manual) 
Timbre 
- Mistura e 
combinação 
tímbricas 
 
Altura 

ritmo e a dinâmica, com progressiva 
destreza e confiança.  

Metodologia de projeto 

- (Se possível) Interpretar, através do 
movimento corporal, contextos musicais 
contrastantes.  
- Mobilizar sequências de movimentos 
corporais em contextos musicais 
diferenciados.  
- Se possível, publicar, na internet, criações 
musicais (originais ou de outros), 
construindo, por exemplo, playlists, 
podcasts e blogs.  
- Se possível, apresentar publicamente 
atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 

- o cruzamento de diferentes áreas do saber.  

Promover situações que estimulem:  
- o questionamento e experimentação de 
soluções variadas;  
- o planeamento, a organização e apresentação de 
tarefas;  
- a seleção e a organização de informação.  
 
Promover estratégias que requeiram/induzam 
por parte do aluno:  
- a interação com o professor, colegas e 
audiências, argumentando as suas opiniões, 
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.  
 
Promover estratégias que impliquem:  
- a consciência e progressivo domínio técnico dos 
instrumentos, possíveis, no atual contexto de 
contingência sanitária epidemiológica na 
performance musical;  
- a utilização dos elementos expressivos da 
música;  
- o rigor na comunicação.  

diferentes 
realidades. 

O previsto trabalho 
autónomo pelos 
alunos, será também 
privilegiado. 

 

da ficha de 
disciplina, 

prova 
prática 

instrument
al, auto e 

hétero 
avaliação 
intercalar, 
e auto e 
hétero 

avaliação 
de final de 
semestre) 

Apropriação e 
Reflexão 

 O aluno deve ser capaz de: 
- Comparar características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 
tímbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados.  
- Utilizar, com crescente domínio, 
vocabulário e simbologias para descrever 
e/ou comparar peças musicais.  
- (Se possível) Investigar diferentes tipos de 
interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais, óperas e outros), ao vivo 
ou gravados, de diferentes tradições e 
épocas utilizando vocabulário apropriado.  



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO EXPRESSÕES 

Subdepartamento de Educação Musical 
 

 

 
 

                       

 

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 7 de 9 

 

- Acordes 
 
Nível 6 (Manual) 
Ritmo 
- Motivo e padrão 
rítmicos 
 

Forma 
- Forma binária 
(AB) e ternária 
(ABA) 
 

 

- Comparar criticamente estilos e géneros 
musicais, tendo em conta os 
enquadramentos socioculturais do passado 
e do presente.  
- Relacionar a sua experiência musical com 
outras áreas do conhecimento, através de 
atividades diversificadas que integrem e 
potenciem a transversalidade do saber. 
 
- Identificar criticamente a música, enquanto 
modo de conhecer e dar significado ao 
mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, 
e os seus mundos pessoais e sociais. 

 
Promover estratégias que impliquem por parte 
do aluno:  
- a procura de soluções diversificadas como 
resposta a situações várias;  
- a indagação de diversas realidades sonoras para 
a construção de novos imaginários.  
 
Promover estratégias que proporcionem 
oportunidades para o aluno:  
- 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.  
 
Promover estratégias e modos de organização 
que impliquem por parte do aluno:  
- a assunção de responsabilidades relativamente 
aos materiais e ao cumprimento de regras (como 
saber esperar a sua vez, seguir as instruções 
dadas, ser rigoroso no que faz);  
- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e das 
funções que assume.  
 
Promover estratégias de envolvimento em 
tarefas com critérios definidos, que levem o 
aluno a:  
- identificar os pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens e desempenhos individuais ou em 
grupo;  
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- 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. 

 

- Projetos a definir em CT e CA 

 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

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 
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Ensino Regular/Articulado: 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º entre 31 e 34 

Ficha de disciplina:  
- Entre 2 e 5 de novembro 
- Entre 10 e 21 de janeiro  

 
Prova prática instrumental (JS): 

- Entre 15 e 19 de novembro 
- Entre 10 e 21 de janeiro 

 
 

(Nota: as datas podem ser 
eventualmente alteradas) 

(A definir, 
mediante as 

necessidades) 
Entre 31 e 34 

2º entre 30 a 34 

Ficha de disciplina:  
- Entre 21 e 25 de março  
- Entre 23 e 27 de maio 

 
Prova prática instrumental (JS): 

- Entre 7 e 11 de março 
- Entre 4 e 8 de abril 

- Entre 16 e 20 de maio 
 

(Nota: as datas podem ser 
eventualmente alteradas) 

(A definir, 
mediante as 

necessidades) 
Entre 30 e 34 
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Planificação Anual - Expressão Visual e Tecnológica - 5ºano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E 
CRIAÇÃO 
 
 
 
Materiais de desenho e 
pintura 
História do papel 
Tipos de papel 
Tipos de desenho 
Desenho rigoroso 
Régua 
Aristo 
Compasso  
 
 

 
 
 
 

. Utilizar diferentes materiais e suportes para a 
realização dos trabalhos; 
.Reconhecer o quotidiano como um potencial 
criativo para a construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do processo 
artístico (pesquisa, investigação, 
experimentação e reflexão); 
.Inventar soluções para a resolução de 
problemas no processo de produção artística; 
.Tomar consciência da importância das 
características do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o 
desenvolvimento do seu sistema de trabalho; 
. Manifestar capacidades criativas e expressivas 
nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos; 
.Recorrer a vários processos de registo de 
ideias (diários gráficos), de planeamento 
(projeto, portefólio) de trabalho individual, em 
grupo e em rede; 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
. a experimentação de técnicas e materiais, 
ajustando-os à intenção expressiva das suas 
representações; 
. a utilização de vários processos de registo 
de ideias, de planeamento e de trabalho;  
. o desenvolvimento de processos de análise 
e de síntese, através de atividades de 
comparação de imagens e de objetos. 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
.mobilizar diferentes critérios de 
argumentação para a apreciação dos 
diferentes universos visuais; 
.indagar a(s) realidade(s) que observa(m) 
numa atitude crítica. 
 Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

  

Questionador 

 (A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

Comunicador 

  

68 tempos  
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.Desenvolver individualmente e em grupo 
projetos de trabalho, a articulações 
disciplinares recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, 
instalações, happening); 
.Justificar a intencionalidade dos seus 
trabalhos, conjugando a organização dos 
elementos visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.verbalizar experiências de uma forma 
organizada, dinâmica e apelativa, utilizando 
um vocabulário adequado; 
.selecionar elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita, entre outros), para a 
organização de atividades (exposições, 
debates, entre outras).  
.participar em projetos de trabalho 
multidisciplinares 
Promover estratégias envolvendo tarefas 
em que, com base em critérios, se oriente o 
aluno para: 
.identificar os “marcos” de desenvolvimento 
das aprendizagens, ao nível do: 
.domínio dos conhecimentos adquiridos, das 
técnicas e dos materiais;  
.domínio das capacidades expressivas. 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
.colaborar na organização de debates e de 
exposições em contexto escolar; 
.incentivar a importância de fazer propostas 
de projetos a realizar e de temáticas a 
investigar;  
.criar o seu portefólio, com vista à 
autoavaliação e autorregulação. 
Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno: 
.a organização dos espaços e dos materiais, 
de acordo com as regras construídas em 
grupo e/ou pelo professor.  
Promover estratégias que induzam: 

 
Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(A, B, D, E, H) 

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

  

 

 

 

 

 

Participativo/ 
colaborador 

 (B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J)  
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PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 
 
 
 
Técnica e tecnologia 
Evolução da tecnologia 
Impacto da tecnologia 
Objeto técnico 
Funções dos objetos 
Formas dos objetos 
Analise do objeto 
técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sociais 
e comunitários; 
. Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos; 
. Reconhecer a importância dos protótipos e 
teste para o desenvolvimento e 
melhoria(aplicações de criação e tratamento de 
imagem 2D e 3D) dos projetos; 
. Comunicar através do desenho, formas de 
representação gráfica de ideias e soluções, 
utilizando esquemas, codificações e 
simbologias, bem como meios digitais com 
ferramentas de modelação e representação; 
. Compreender a importância dos objetos 
técnicos face às necessidades humanas. 
 
 

.a partilha de ideias, numa atitude de 
encontrar soluções e compreender o ponto 
de vista dos outros; 
.a disponibilidade de estar atento às 
necessidades dos seus pares e da 
comunidade, podendo exercitar formas de 
participação;  
.a valorização dos saberes do outro, 

compreendendo as suas intenções e 

ajudando-o a expressar as suas ideias. 

 
 
Processo é eixo estruturante da educação 
em tecnologia e, ao mesmo tempo, 
organizador metodológico do processo 
didático que lhe está subjacente: 
 Pesquisa através de ferramentas digitais, 
sessões síncronas e sessões assíncronas, 
videoconferência, guião de orientação 
através da plataforma Inovar. 
.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;   
.registo de observação de contextos 
tecnológicos;  
.utilização de ferramentas digitais  
.Visualização de animações ou PowerPoint 
relacionados com técnica e tecnologia, 
contexto histórico e evolução da tecnologia, 

 
 
 
 
 

 

 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 

 

            

 

 

 

              A 

        Linguagem e 
textos 

 

               B 

Informação e 
Comunicação 

      

                C 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 

        Pensamento         
crítico e criativo 
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Interpretação e 
Comunicação 
  
O ponto 
A linha 
Orientação das linhas no 
espaço 
O plano e o volume 
Relação entre linhas 
Os ângulos 
Divisão do segmento de 
reta 
Classificação dos 
triângulos 
Polígonos de três lados 
Polígonos de quatro 
lados 
Circunferência  
Linhas curvas 
concordantes 
Divisão da 
circunferência 
Óvulos e ovais 
Textura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar os conceitos específicos da comunicação 
visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), 
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; 

 Intervir na comunidade, individualmente ou em 
grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais; 

 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e 
processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros);  

Transformar narrativas visuais, criando novos 
modos de interpretação; 

o objeto técnico e medição/instrumentos de 
medição. 
.Pesquisa e análise da evolução histórica de 
alguns objetos técnico. 
.Visualização do PowerPoint: “Comunicação 
tecnológica, e esquemas gráficos e 
técnicos.” 
. Análise de diversos esquemas gráficos e 
técnicos. 
.Trabalho prático, experimental-oficinal, 

com concretização de produtos: trabalho 

individual relacionado com o Natal. 

 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
 - investigar um tema ou objeto numa visão 
diacrónica e sincrónica para a criação de 
novas imagens, relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas; 
 - compreender a intencionalidade das suas 
experiências plásticas.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
- a compreensão da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 
- o conhecimento dos diferentes 
valores/significados dos elementos das artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ 
Investigador 

 (C, D, F, H, I) 

 

 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 

 (A, B, E, F, H) 
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Texturas naturais e 
artificiais 
Expressão gráfica das 
texturas 
Estrutura 
Forma/função 
Módulo e padrão 

 Transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visuais, consoante o contexto, as culturas e 
as intenções. 
 

 
 
 
 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

Comentado [EN1]:  
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DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

TECNOLOGIA 
E 
SOCIEDADE 
 
 
Medição 
O que é medir 
Precisão e rigor nas 
medições 
Grandeza, unidades 
de medida e 
instrumentos de 
medição 
Erros de medição 
Comunicação 
Tecnológica 
Emissor, recetor e 
canal 
Linguagem técnica 
Codificação e 
Simbologia técnica 
Desenho técnico 
Encadeamento 
cronológico e registo 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 
  
 
Comunicação 
Banda Desenhada 
Composição na BD 

Processo Tecnológico 
Comunicação na tecnologia (codificação, 
simbologia, desenho e textos técnicos) 
. Compreender a evolução dos artefactos, objetos 
e equipamentos, estabelecendo relações entre o 
presente e o passado, tendo em conta contextos 
sociais e naturais que possam influenciar a sua 
criação, ou reformulação. 
.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;  
. Utilizar as principais técnicas de transformação 
dos materiais utilizados (união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os 
utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos.  
 
 
 
A comunicação:  
Processo de comunicação: códigos, suportes e 
meios de comunicação 
 Narrativas visuais: organização sequenciada da 
informação e BD.  
- Identificar diferentes manifestações culturais do 
património local e global (obras e artefactos de 

.Visualização e análise de animações ou 
PowerPoint relacionados com a evolução 
dos artefactos, objetos e equipamentos. 
 Pesquisa através de ferramentas digitais, 
sessões síncronas e sessões assíncronas, 
videoconferência e utilização de um guião 
de orientação na plataforma inovar. 
Trabalho prático, experimental-oficinal, com 
concretização de produtos (exemplos):  
.Protótipos; modelos de construção e 
simulação;  
. Montagens experimentais;  
.Maquetas: instalações, em articulação com 
atividades de observação, pesquisa, 
organização e planeamento;  
.Utilização de tecnologias de informação e 
comunicação; 
. Criação de formas tridimensionais. 
 

 
Promover estratégias que envolvam: 
.o reconhecimento de manifestações 
artísticas em diferentes contextos culturais e 
em diferentes épocas; 
.a compreensão dos elementos da 
linguagem plástica que caracterizam 
determinados movimentos artísticos; 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas. 
 
 

 
E 

Relacionamento 
interpessoal 

 

 F 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

G 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 

 H 

Sensibilidade 
estética e artística 

 
 

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

68 tempos  
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Ângulos e planos da 
BD 
Códigos da 
comunicação 
Meios da 
comunicação 
impressos 
Comunicação 
audiovisual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 

arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, 
colagem, fotografia; instalação, land´art, banda 
desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens cinematográficas), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
 
-Descrever com vocabulário adequado 
(qualidades formais, físicas e expressivas) os 
objetos artísticos; 

- Analisar criticamente as narrativas visuais, tendo 
em conta as técnicas, as tecnologias artísticas 
(pintura, desenho, fotografia, banda desenhada, 
artesanato, multimédia, entre outros; 

- Selecionar com autonomia informação relevante 
para os trabalhos individuais e de grupo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia (fontes e formas de energia, processos 
de produção e de transformação de energia, 
impacto social e ambiental do uso das energias, 

.a motivação para a participação individual 
ou de grupo em atividades artísticas 
(exposições, entre outras iniciativas). 
 Promover estratégias que envolvam 
criatividade do aluno, no sentido de: 
.mobilizar saberes e processos, através dos 
quais perceciona, seleciona, organiza os 
dados e lhes atribui novos significados; 
.promover dinâmicas que exijam o 
questionamento dos diferentes universos do 
conhecimento; 
.incentivar práticas que mobilizem 
diferentes contextos, compreendendo as 
possibilidades várias da construção e 
desenvolvimento de ideias 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico, incidindo 
em:  
.debates sobre obras de arte, entre outras 
narrativas visuais, criando circunstâncias 
para a discussão e argumentação, utilizando 
saberes específicos das artes visuais, tendo 
em conta os seus pontos de vista e os dos 
outros; 
.apreciações fundamentadas relativamente 
aos seus trabalhos e aos dos seus pares, 
utilizando uma linguagem adequada. 
 
 
Visualização e análise do vídeo: “Tipos de 
energia em Portugal”. 
- Visualização/exploração dos Powerpoints: 
“Recursos naturais de energia” e “Energia: 
produção e processos de transformação”. 

Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 
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Energia 
Manifestações de 
energia 
Recursos naturais de 
energia 
Produção e 
transformação de 
energia 
Impacto ambiental e 
social do 
aproveitamento de 
energia 
Eletricidade 
Operadores elétricos 
Circuito elétrico 

Eletricidade (soluções e n e r g é t i c a s n o â m b 
it o dos operadores elétricos e procedimentos de 
análise e d e sistematização) 
- Identificar fontes de energia e os seus processos 
de transformação (elétrico, térmico, mecânico e 
sonoro), relacionando-as com soluções 
tecnológicas aplicáveis aos projetos.  
- Reconhecer o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando as suas 
funções, vantagens e impactos (positivos ou 
negativos) pessoais, sociais e ambientais;  
- Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no 
cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 
- Analisar situações concretas como consumidor 
prudente e defensor do património cultural, 
natural da sua localidade e região, manifestando 
preocupações com a conservação da natureza e 
respeito pelo ambiente; 
 
 

Observação de trabalhos através de um 
guião de orientação e respetiva memória 
descritiva na plataforma Inovar, sessões 
síncronas, sessões assíncronas e 
videoconferência. 
Trabalho prático, experimental-oficinal, com 
concretização de produtos:  
- Maquetas: instalações, em articulação com 
atividades de observação, pesquisa, 
organização e planeamento;  
- Utilização de tecnologias de informação e 
comunicação; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

J 

Consciência e 
domínio do corpo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 
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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 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
As planificações da disciplina de Expressão Visual e Tecnológica integram a metodologia de projeto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 68   200 

2º 68   200 
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Planificação Semestral - Oficina de Teatro - 5º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Dinâmica 
individual e de 

grupo 

Aprofundar a dinâmica individual e de 

grupo: 

 Reconhecimento da realidade individual e 

do grupo. 

 Comunicação com o outro e com o grupo. 

 Argumentação e negociação dos vários 

pontos de vista no seio do grupo. 

 

Desenvolver capacidades expressivas do 

corpo e da voz: (Metodologia de Projeto) 

 Capacidade de auto-observação. 

 Avaliação da autoimagem devolvida pelo 

outro e das imagens estereotipadas do 

indivíduo. 

 Concentração e focalização. 

Capacidade de dar expressão à memória 
sensorial e afetiva. 
 

Realizar atividades, jogos e 

exercícios em que o aluno possa: 

 Partilhar com o grupo sensações, 

emoções e ideias nascidas ou 

expressas no decorrer da atividade 

em grupo. 

 Refletir oral e coletivamente no final 

da sessão ou após alguns 

exercícios em concreto. 

 Definir e incorporar as regras gerais 

da comunicação e interação com o 

outro. 

 Atualizar o conhecimento do grupo. 

 Averiguar regras básicas de 

convivência e de respeito pelos 

outros. 

 

Promover atividades que permitam 

ao aluno: 

 Realizar, partilhar e refletir sobre 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – expressão 
dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para reflexão 
e autorregulação das 
aprendizagens. 

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

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

 

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

 

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

 

Participativo/ 

4 aulas 
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registos gráficos do corpo 

(caricaturas, silhuetas, 

representações simbólicas, …). 

 Mobilizar a sua experiência afetiva e 

sensorial na construção de 

pequenas cenas 

 Canalizar de forma criativa a sua 

energia através do movimento. 

Explorar a respiração abdominal, 

torácica e mista. 

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

Criativo (A, C, D, J) 

 

APROPRIAÇÃO 

E REFLEXÃO 

- Corpo. 
 
JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

“A variedade e a riqueza 

de sugestões, a nível do 
imaginário, devem ser 

características das 
situações propostas 

para explorar as 
possibilidades 

expressivas do corpo. 
Através de jogos de 
imaginação, todos do 
agrado das crianças, 
deverão ser vivenciadas 
diferentes formas e 
atitudes corporais assim 
como maneiras pessoais 
de desenvolver um 
movimento.” 

Desenvolver o sentido estético; 

(Metodologia de Projeto) 

 Promover o desenvolvimento rítmico e 

auditivo;  

 Fomentar a criatividade e a 

espontaneidade no movimento corporal;  

 Estimular e desenvolver a expressividade, 

espontaneidade e criatividade;  

 Desenvolver as capacidades de atenção e 

concentração;  

 Estimular e desenvolver a lateralidade;  

 Estimular e desenvolver a organização 

espacial/temporal  

 Explorar as diferentes formas e atitudes 

corporais;  

Mimar atitudes gestos e ações. 
 

O Movimento e o corpo 

 Movimentar-se de forma livre e 

pessoal: sozinho e aos pares; 

 Explorar as atitudes de: imobilidade 

/ mobilidade; contração / 

descontração; tensão / relaxamento, 

através de jogos e exercícios de 

movimento Criativo; 

 Explorar a respiração torácica e 

abdominal, desenvolvendo 

exercícios de relaxamento; 

 Explorar o movimento global do seu 

corpo; 

 

Encenação de pequenos textos 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – expressão 
dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para reflexão 
e autorregulação das 
aprendizagens. 

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

 

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

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

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

Criativo (A, C, D, J)  

4 aulas 

INTERPRETAÇÃ
O E 
COMUNICAÇÃO 

- Voz e 
Espaço 

Voz 

 Experimentar maneiras diferentes de 

produzir sons;  

 Explorar sons orgânicos ligados a ações 

Exploração e o campo experimental 

da Voz e do espaço 

 Exercícios de respiração torácica e 

abdominal, desenvolvendo 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 

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

5 aulas 
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JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO  
“Explorar as diferentes 
possibilidades da voz, 

fazendo variar a 
emissão sonora e, 

progressivamente, ir 
aliando ao som, gestos e 

movimentos, é 
desenvolver fatores 

sempre presentes num 
jogo dramático.  

Desenvolver temas 
adequados à idade e 
experiência das 
crianças, de modo 
adquirirem maior 
confiança na utilização 
da voz como 
instrumento essencial à 
expressão e 
comunicação.” 

quotidianas;  

 Reproduzir sons do meio ambiente;  

 
Espaço 

 Explorar o espaço circundante e adaptar a 

diferentes espaços, os movimentos e a 

voz; 

 Explorar deslocações simples seguindo 

trajetos diversos realizando diferentes 

formas de se deslocar: de diferentes seres 

(reais ou imaginados); (Metodologia de 

Projeto) 

Utilizar contos/poemas para o 

desenvolvimento de criatividade 

/espontaneidade individual e/ou de grupo, 

fomentando uma noção/observação poética 

sobre os mesmos. 

(Metodologia de Projeto) 

exercícios de relaxamento; 

 Experimentar maneiras diferentes 

de produzir sons; 

 Explorar sons orgânicos ligados a 

ações quotidianas; 

 Jogos de exploração da emissão 

sonora fazendo variar: A forma de 

respirar; a altura do som; o volume 

da voz; a velocidade; a entoação; 

Exercícios individuais e coletivos de 
exploração de diferentes níveis e 
direções no espaço. 

preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – expressão 
dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para reflexão 
e autorregulação das 
aprendizagens. 

  

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

 

Criativo (A, C, D, J)  

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

 

 

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

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

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

- Linguagem 
verbal e 
Linguagem não-
verbal 
 
JOGOS DRAMÁTICOS  
“Os jogos de exploração 

devem ser 
progressivamente 

complementados por 
propostas que contribuam 
para o desenvolvimento 

da capacidade de relação 

Linguagem não verbal (Metodologia de 

Projeto) 

 Utilizar espontaneamente, atitudes, 

gestos, movimentos; 

 Reagir espontaneamente, por 

gestos//movimentos a: sons, palavras, 

ilustrações, atitudes, gestos. 

 Reproduzir movimentos: em espelho, por 

Comunicar através da linguagem não 

verbal 

 Mimar, a dois ou em pequenos grupos, 

atitudes, gestos, movimentos, etc. 

 Uma sequência de atos (situações 

recriadas ou imaginadas). 

 Motivar os alunos, em interação, a 

explorar a dimensão não - verbal em 

improvisações, tendo como mote de 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – expressão 
dramática. 
 

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

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

4 aulas 
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e comunicação com os 
outros. No desenrolar das 

propostas ou projetos 
desenvolvidos em 

pequenos grupos, deve 
haver espaço para a 

improvisação.” 

contraste. 

 Improvisar individualmente atitudes, 

gestos, movimentos a partir de diferentes 

estímulos: Sonoros ou verbais; um objeto 

real ou imaginado; um tema.  

 
Linguagem verbal (Metodologia de Projeto) 

 Participar na elaboração oral de uma 

história;  

 Improvisar um diálogo ou uma pequena 

história: a dois; em pequeno grupo 

 A partir de: uma ilustração; uma série de 

imagens; um som; uma sequência sonora; 

um objeto; um tema.  

Promover nos alunos o desenvolvimento do 
processo criativo, propondo improvisações a 
partir de palavras, imagens, objetos ou de um 
tema. (Metodologia de Projeto) 

partida histórias, contos ou situações 

dramatizadas. 

Comunicar através da linguagem 

verbal 

 Explorar a manipulação de objetos e de 

fantoches e a utilização de máscaras 

estimulando o uso da voz na construção 

e caracterização de personagens. 

 Potenciar os sinais exteriores do corpo 

no espaço, através da mímica, dos 

gestos, das atitudes, dos movimentos e 

da utilização de objetos em sinergia 

com a voz (timbre e tonalidade) 

 Sensibilizando à utilização de sons, de 

silêncios e de palavras (…) A utilização 

simultânea da dimensão verbal e 

gestual ganha, aqui, o seu pleno 

significado” 

Preparação de pequenas 

dramatizações.  

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para reflexão 
e autorregulação das 
aprendizagens. 

 

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

 

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

 

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

Criativo (A, C, D, J) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

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 
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Planificação Anual - REGIME PRESENCIAL/ MISTO* - 5º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

APTIDÃO 
FÍSICA 

- 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. 
- Identificar as capacidades físicas: resistência, 
força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as 
características do esforço realizado. 

- Reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física;  
- Realizar tarefas associadas à 
compreensão e mobilização dos 
conhecimentos.  
 

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 
as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  

B, E, F, G, J 
 

Ao longo do 
ano letivo, 
em todas as 
matérias a 
lecionar 

VOLEIBOL 

- Cooperar com os companheiros em todas as 
situações, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e as opções e falhas 
dos colegas. 
- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  

- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 

B, D, E, F, G, H, J  
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- Ações técnico-táticas: posição base, 
deslocamentos, passe em apoio de frente, 
manchete, serviço por baixo e situação de jogo 
reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem; 
 - Conhecer e aplicar cuidados de 
higiene. 
- Promover o gosto pela prática regular 
de atividade física. 

- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 
prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

ATLETISMO 

 

- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, 
corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz, 
cooperando com os companheiros, admitindo 
as indicações que lhe dirigem e cumprindo as 
regras que garantam as condições de 
segurança e a preparação, arrumação e 
preservação do material: 
 - Corrida de Resistência em regime aeróbio;   
 - Corrida de Velocidade de 40 m com partida 
de pé; 
 - Salto em Comprimento com a técnica de voo 
na passada; 
- Salto em Altura com técnica de tesoura. 
Metodologia de projeto 

- Adquirir, com rigor, conhecimento e 
outros saberes; 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Realizar tarefas associadas à 
compreensão e mobilização dos 
conhecimentos; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene. 

- Promover o gosto pela prática regular 
de atividade física. 

B, D, E, F, G, J 
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2º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

BASQUETEBOL 
 

- Cooperar com os companheiros, quer nos 
exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, 
admitindo as indicações que lhe dirigem e 
aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
- Aceitar as decisões da arbitragem e tratar 
com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários, evitando ações 
que ponham em risco a sua integridade física, 
mesmo que isso implique desvantagem no 
jogo. 
- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: Rotação sobre um 
apoio (pé eixo), receção, passe de peito, picado 
e de ombro, drible de progressão e de proteção, 
lançamento em apoio, posição base defensiva, 
marcação, desmarcação e situação de jogo 
reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene. 
- Promover o gosto pela prática regular 

de atividade física. 

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 
as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  
- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  

B, D, E, F, G, J 
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FUTEBOL 

- Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Futebol), realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: passe/receção, 
condução de bola, drible, remate, marcação, 
desmarcação e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 

permitam atuar em segurança. 

- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 
prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

B, D, E, F, G, J 

 

 
RAQUETAS  

 

- Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos jogos 
de raquetas, garantindo a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e 
«a pares», adequando as suas ações a esse 
conhecimento e aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro: 
- pegar na raqueta, deslocar-se e posicionar-se 
corretamente, executando serviço e os 
diferentes tipos de batimentos. 
Metodologia de projeto 

 

- Explorar materiais, espaço, relações 
interpessoais; 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 

B, D, E, F, G, J 
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- Respeitar as regras organizativas que 

permitam atuar em segurança. 

 
(*) De acordo com as Orientações da DGE_DGS, "na situação de transição para o REGIME MISTO, sugere-se que na disciplina de Educação Física, pela sua 
caraterística claramente prática, sejam privilegiadas as atividades presenciais". 

 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

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 
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Planificação Anual – 5.º ano 
Nota: Número total de aulas de 50 minutos = 15 aulas. 
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Segurança, 
Responsabilidade 

e respeito em 
ambientes digitais 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e 
responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais, sendo capaz de: 
- Ter consciência do impacto das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na sociedade e no dia a 
dia; 
- Compreender a necessidade de práticas seguras 
de utilização das ferramentas digitais e na 
navegação na Internet e adotar comportamentos 
em conformidade; 
- Conhecer e adotar as regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de computadores e/ou outros 
dispositivos eletrónicos similares; 
Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade de registar as 
fontes. 
 
 
 
 
 

 
-Criação do mail da turma. 
-Criação do caderno digital. 
 
- Criação de um avatar como forma de se 
identificar nos ambientes digitais; 
 
- Debate sobre as regras segurança digital. 
Cada aluno vai redigir 4 regras e coloca-las 
no mural para debater com os colegas. 
 
- Cartaz sobre direitos de autor 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

A, B, C, D, E, F, G a) 
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Investigar e 
Pesquisar 

 
 
 
 
 

Comunicar e 
Colaborar 

O aluno planifica uma investigação online, sendo 
capaz de: 
- Planificar estratégias de investigação e pesquisa 
online; 
- Definir palavras-chave para localizar informação 
utilizando mecanismos e funções de pesquisa 
simples; 
- Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online; 
- Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes, 
testando e explorando as suas potencialidades com 
o apoio do professor;  
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa;  
- Realizar pesquisa, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o tema a 
desenvolver;  
- Analisar criticamente a qualidade da informação 
comparando diversas fontes;  
- Adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais e na navegação na Internet; 
- Identificar e utilizar as normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade de registar as 
fontes; 
- Utilizar o computador, de forma a permitir a 
organização e gestão de informação de forma 
prática e eficaz 

Articulação com disciplinas do ano de 
escolaridade, com a realização de 
trabalhos, sendo que cada um compreende 
as seguintes atividades: 
• Tema (definido em conjunto); 
• Planificação (em conjunto); 
• Guião, com as respetivas instruções; 
• Pesquisa e elaboração de produto(s) 

final(ais) executados na disciplina de Tic 
e entregues na plataforma de ensino 
utilizada. 

• O aluno escolhe, a partir de uma lista de 
produtos finais possíveis elaborada pelo 
professor de TIC, a ferramenta que 
considera mais adequada para a 
realização do seu trabalho. Por exemplo: 
o PowerPoint 
o Word 
o Cartaz; 
o Banda Desenhada; 

- O aluno escolhe a tecnologia mais 
adequada para realizar o respetivo trabalho, 
mas sempre com a orientação do professor. 
 
- O produto final será apresentado e 
defendido nas respetivas disciplinas. 

 

 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

A, B, C, D, E, F, G a) 
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Criar e Inovar 

O aluno explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz 
artefactos digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais de apoio 
à criatividade: 
 
 
- Conhecer as potencialidades de diferentes 
ferramentas digitais para apoiar a criatividade e a 
inovação. 

Articulação com disciplinas do ano de 
escolaridade, com a realização de 
trabalhos. 
  
- Articulação com outras áreas 
disciplinares e ou domínios das TIC, 
serviços e projetos da escola, com a 
família e com instituições regionais, 
nacionais ou internacionais para 
a produção de: 
 
- Documentos Word; 
- Imagem; 

- Criação de cartazes. 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

C, D, E, F, H, I, J 
 

a) 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

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 

a) Não foram atribuídos tempos dado que a disciplina de TIC articula-se com outras disciplinas, de forma a concretizar o projeto inicialmente concebido. Assim, esta 
planificação não deve ser entendida como uma listagem de conteúdos a transmitir aos alunos de forma sequencial e única, mas deve antes ser vista como um conjunto de 
objetivos finais de aprendizagem, que dependem da sequência do projeto definido.  
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Planificação Anual – 5º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
Projeto “Transição 
entre ciclos” 
 
. Bem-vindo ao 
quinto! 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
Sustentável 
 
Educação 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
Tema: Produção e 

Consumo 
Sustentáveis 

- Promover a adaptação psicossocial dos alunos 
aquando do ingresso no 2º ciclo. 
- Contribuir para o estabelecimento de 
relações interpessoais positivas. 
- Transmitir um conjunto de métodos e 
estratégias de apoio ao estudo.  
 
 
- Assumir atitudes e valores que defendam a 
implementação de medidas que visem a 
promoção de uma vida saudável e de um 
ambiente sustentável. (Metodologia de 
Projeto) 
 - Sensibilizar para necessidade de alterar 
comportamentos com vista à preservação da 
natureza. (Metodologia de Projeto) 
 
 
 

- Jogos de interação no exterior  
- Atividades em grupo  
- Momentos de discussão e reflexão 
- Exploração de powerpoints e vídeos 
(EQUIPA MAIS) 
 
 
-Ações de sensibilização para a 
importância da redução, reutilização e 
reciclagem de resíduos. 
-Contabilização do número de caixotes 
de lixo existentes na Escola E.B.2,3 João 
de Meira.  
- Análise comparativa entre o número de 
caixotes necessários e os existentes. 
-Distribuição de caixotes pela escola 
para separação de lixo (plástico e papel). 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 
(D), (E), (F), (G), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (H), (I), (J). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 aulas 
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Subtema: Resíduos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema: Água  
 

Subtema: 
 A importância da 
água para a vida na 
Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender a importância da água no 
planeta enquanto recurso e suporte da vida. 
(Metodologia de Projeto) 
 
Assumir comportamentos ambientalmente 
responsáveis que respeitem e valorizem a 
água. (Metodologia de Projeto) 
 

-Recolha e separação de resíduos. 
-Criação de obras de arte com os 
resíduos. (articulação com Programa 
Eco-Escolas) 
- Exposição dos trabalhos. 
-Visionamento de filmes/ imagens sobre 
poluição ambiental.  
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-
reciclagem/  
 
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-
reciclagem-de-plasticos/  
 
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-
velho-nao-vai-para-o-lixo/ 
 
-Apresentação de argumentos a favor da 
proteção e defesa do meio ambiente e 
da sua sustentabilidade. 
 
-Visionamento de filmes sobre a 
temática da água. 
https://youtu.be/V8hZwx2Clg0  
https://youtu.be/AufpvaTQWUY  
- Exposição de trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Domínio 
opcional: 
 
Instituições e 
participação 
democrática 
 

Compreender o que é a participação 
democrática. (Metodologia de Projeto) 
 

- Visualização do vídeo da Assembleia da 
República "O que são as eleições 
legislativas?"  

https://www.parlamento.pt/Comunicar
/Paginas/Especial-Eleicoes.aspx  

-Debate sobre a importância das 
eleições (eleições para diversos cargos: 
Delegado e subdelegado, Presidente da 
Câmara Municipal…) 

-Realização de uma Assembleia de 
Alunos (2º ciclo) - delegados e 
subdelegados.  

-Convite a uma entidade local para 
esclarecimento do funcionamento das 
instituições democráticas (Junta de 
Freguesia…)  

- Participação no projeto “Miúdos a 
votos”. (BE) 

 

 

 

 

 

 

X  

 
 
 
 
 
 
(A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (H), (I), (J).) 

 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
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Saúde 
 
 

Tema: 
Educação alimentar 
 
Subtemas: 

Alimentação, 
nutrição e saúde; 
Alimentação em 
meio escolar; 
Higiene e Saúde 
Oral 

 
 

Reconhecer a alimentação como um dos 
principais determinantes da saúde. 
(Metodologia de Projeto) 
 
 
 
 
Relacionar a alimentação com a prevenção e 
desenvolvimentos das principais doenças 
crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 
oncológica).  (Metodologia de Projeto) 
 
 
 
Reconhecer a escola como um espaço próprio 
para a promoção da alimentação saudável e 
adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados. (Metodologia de Projeto) 
 
 

Visualização de uma reportagem sobre 
«Alimentação nas Escolas». 
https://youtu.be/VpWO6xYjREU  
 
Elaboração de uma roda dos alimentos 
para colocar na cantina.  
 
-Fazer um levantamento do número de 
alunos que frequentam a cantina. -
Análise estatística dos dados. (Mat) 
Realização de uma palestra sobre a 
alimentação. (C.N.) 
Visionamento dos filmes sobre «A 
Diabetes». 
https://youtu.be/kyHxqZFLF_I  
https://youtu.be/cgLoNB_GNbg 
 
Comemorações “Onda Rosa” – 
atividades de intervenção na escola 
(PES). 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

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

(J).) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 aulas 
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Domínio 
opcional: 
 Media  
 
 
Tema: As redes 
digitais 

-Conhecer e compreender o funcionamento 
das principais redes sociais. (Metodologia de 
Projeto) 
 
 
-Fomentar comportamentos adequados a uma 
utilização crítica e segura da internet e redes 
sociais. (Metodologia de Projeto) 
 

-Realização de um inquérito sobre o 
tempo que os alunos passam nas redes 
sociais, internet, telemóvel, 
videojogos...  

- Análise estatística dos dados. 

 - Apresentação dos resultados aos 
alunos do 9ºano.  

-Visualização de vídeos e análise de 
textos sobre: as principais redes sociais 
digitais (vantagens e inconvenientes). 

 

 

X 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (H), (I), (J).) 
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Início | SeguraNet  

-Debate sobre o fenómeno do 
Cyberbullying/Sexting e identificação de 
formas de o combater.  

-Participação na ação “Internet Segura’’. 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

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 

 
Nota: O documento encontra-se em construção e aberto ao contributo das várias disciplinas. 
 
Páginas recomendadas: 
https://www.dge.mec.pt/areas-tematicas  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo1  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo2  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo3  
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