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INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Curricular do Agrupamento para o 1.º ciclo, de agora em diante designado por PCA1c 
foi realizado a partir da análise: (1) de bibliografia de suporte para um correto desenvolvimento 
curricular; (2) do “Perfil dos Alunos à Saída Escolaridade Obrigatória” 1  e das “Aprendizagens 
Essenciais” de cada área curricular; (3) do trabalho de reflexão produzido individualmente por cada 
docente e em equipa educativa numa perspetiva de apropriação curricular.  

A reflexão dos docentes em torno do currículo iniciou-se no ano letivo de 2018/2019 
(arranque da construção do PCA1c), nos então denominados Conselhos de Ano e no Conselho de 
Coordenação do 1.º ciclo e foi aprofundado neste mesmo órgão e nos Conselhos de Núcleo no ano 
letivo de 2019/2020. Este labor de construção de currículo foi, ainda, enriquecido pelo trabalho de 
desenvolvimento curricular produzido desde 2003/2004 no Agrupamento (ao nível do 1.º ciclo), a 
partir do Currículo Nacional do Ensino Básico2 (no seguimento do processo de Gestão Flexível do 
Currículo), dos programas disciplinares, das Metas de Aprendizagem e Metas Curriculares, pela 
prática de apropriação curricular realizada desde 2016/2017 na EB da Várzea de Sintra, no âmbito 
da aplicação “Projeto dar ASAS”, e, finalmente, pelos contributos de profissionais (internos e 
externos ao Agrupamento) não envolvidos diretamente no referido Projeto.  

O conjunto de referenciais atrás referido expressa, portanto, uma perspetiva de apropriação 
curricular desenvolvida no 1.º ciclo, em virtude da qual podemos afirmar que este documento é 
“um currículo de currículos”3 e uma visão curricular para este nível educativo, evidenciando aquilo 
que o Agrupamento considera fundamental ser integrado pelas crianças que integram este ciclo 
educativo, de modo a que eles sejam dotados das competências necessárias para evoluir 
adequadamente na sua aprendizagem e a sua formação seja coroada de sucesso. Por disso, e com o 
objetivo de conferir ainda maior solidez ao PCA1c, o documento foi aplicado em regime 
experimental durante o ano letivo 2019/2020, no âmbito de uma prática pedagógica ligada ao 
“Projeto dar ASAS” e à sua disseminação, sem exceção, a todos os professores e alunos do 
Agrupamento, de acordo com o plano de acompanhamento e apoio definidos nesse ano letivo. 
Como tal, só no presente ano letivo (2020/2021) ele se assumirá como o documento referência 
para o trabalho pedagógico do 1.º ciclo, passando a incorporar o futuro Projeto Curricular do 
Agrupamento e funcionado, na prática, como um instrumento de motivação para a elaboração do 
conteúdo relativo aos 2.º e 3.º ciclos.  

Desta forma faseada e sustentada, dá-se corpo à organização do sistema educativo que o 
“Projeto dar ASAS” e os Planos de Inovação dele decorrentes preconizam: por núcleos de 
aprendizagem, dentro dos quais as crianças evoluirão na construção de cada saber: Ser (conhecer-
se a si próprio e desenvolver-se), Estar (relacionar-se com os outros e com os contextos); Conhecer 
(saberes de tipo cognitivo, procedimental, investigativo e relacional) e Fazer (para agir na 
comunidade local, regional, nacional e planetária), considerados pela UNESCO4 como os quatros 
pilares da educação para um perfil dos alunos para o século XXI. 

 
1 MARTINS, Guilherme et al. (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Lisboa:  Editorial do 
Ministério da Educação e Ciência. 
2 DEB-ME (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico: competências essenciais. Lisboa: Ministério da 
Educação, Departamento da Educação Básica (DEB). 
3 ROLDÃO, Maria do Céu (2001). Um currículo de currículos. Mem Martins: Edições Cosmos. 
4 DELORS, Jacques et alt. (1998). Educação: um tesouro a descobrir: relatório da comissão internacional sobre educação 
para o século XXI”.  Edições UNESCO. 
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Na verdade, há mais de 20 anos que em Portugal se fala sobre a educação para este século. 
Agora, só nos falta construí-la! É este o contributo que o PCA1c pretende dar, ao se assumir como 
um referencial de ação para a construção de um novo paradigma de escola pública, em termos 
curriculares e, consequentemente, de ação pedagógica.  
 
 
1. PRINCÍPIOS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

A organização de um qualquer projeto curricular deve ser feita a partir da definição de um 
conjunto de linhas orientadoras que dão corpo, coerência, transparência e eficácia a esse trabalho 
de desenvolvimento curricular. No caso deste documento, esse processo de construção foi 
organizado a partir da definição de Áreas de Competências e Domínios Curriculares.  
 
Áreas de Competências 

As dez áreas de competências que a seguir se apresentam, constituem-se como grandes 
campos de ação em que o desenvolvimento humano ocorre, sendo, portanto, comuns a todos os 
ciclos educativos. Elas decorrem do Perfil dos Alunos à Saída Escolaridade Obrigatória e da sua 
apropriação pelo Agrupamento, numa perspetiva de desenvolvimento do ser humano. 

 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS O QUE SIGNIFICAM PARA QUE SERVEM 

1. Autoconhecimento e 
domínio do corpo 

Conhecer-se a si próprio, 
desenvolvendo autoestima, mas 
sem egocentrismo. 

Cuidar da sua saúde física e 
emocional, reconhecendo as suas 
emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar 
com elas. 

2. Responsabilidade, 
autonomia e 
autorregulação da 
aprendizagem 

Agir com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação no 
sentido da realização dos seus 
objetivos. 

Gerir a sua vida, tomando decisões 
com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 

3. Relação interpessoal Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a 
cooperação. 

Fazer-se respeitar e promover o 
respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade, sem 
preconceitos de qualquer natureza. S 

4. Pensamento reflexivo, Exercitar a curiosidade Fazer escolhas fundamentando, 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS O QUE SIGNIFICAM PARA QUE SERVEM 

crítico e criativo intelectual e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências, 
com base em factos, dados e 
informações confiáveis. Valorizar 
as diversas manifestações 
artísticas e culturais. 

negociando e defendendo conceções, 
pontos de vista e decisões comuns, 
com liberdade e autonomia, 
encontrando soluções novas para os 
desafios que enfrenta. 

5. Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Ter qualidade de vida. Cuidar da sua saúde física e 
emocional, reconhecendo as  suas 
emoções e as dos outros, com 
capacidade para lidar com elas e 
autocrítica. 

6. Sensibilidade estética e 
artística 

Aceder às diferentes 
manifestações artísticas e 
culturais 

Valorizar e participar em diferentes 
tipos de manifestações artísticas, 
enriquecendo-se pessoal e 
culturalmente. 

7. Raciocínio e resolução de 
problemas 

Expressar o seu pensamento, 
tornando-o evidente. 

Resolver problemas, encontrando 
soluções para os desafios que lhe são 
colocados. 

8. Linguagens e textos Utilizar diferentes linguagens na 
sua relação com os outros e o 
mundo. 

Ouvir atentamente e expressar-se de 
modo estruturado, fluente e criativo. 

9. Informação e 
Comunicação 

Aceder ao conhecimento e 
partilhá-los com os outros. 

Aceder a informações e produzir 
conhecimentos, comunicando os 
resultados dos seus produtos, 
expressando ideias, sentimentos e 
experiências. 

10. Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Compreender, utilizar e criar as 
tecnologias digitais de forma 
crítica, significativa e ética, 

Explorar melhor e mais eficazmente os 
recursos disponíveis, melhorando a 
qualidade de vida e reforçando a 
sustentabilidade. 

 
Domínios Curriculares 

Os domínios curriculares são espaços de conhecimento onde se expressam os saberes 
específicos das áreas curriculares (vulgarmente apelidadas de disciplinas), os quais devem 
mobilizar e desenvolver as áreas de competências acima descritas.  

A tabela seguinte expressa a forma como as áreas curriculares devem ser enquadradas nos 
domínios curriculares e incluem algumas que, apesar de não serem desenvolvidas no 1.º ciclo, 
devem ser desde já apresentadas e contempladas para uma melhor perceção do currículo da 
educação básica. 

 
DOMÍNIOS CURRICULARES ÁREAS CURRICULARES 

1. Valores e atitudes Educação na Cidadania5 

 
5 Denominamos Educação na Cidadania e não para a Cidadania (como referida nos documentos produzidos 
pelo Ministério da Educação), pois seria estranho ela ser preparatória para a entrada na cidadania, já que esta 
se exerce a partir do momento que se começa a ter uma relação consciente com os outros. Por uma questão 
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DOMÍNIOS CURRICULARES ÁREAS CURRICULARES 
2. Línguas e Literatura Português, Inglês 
3. Ciências Exatas Matemática, Física e Química, Robótica 
4. Ciências Naturais e do Ambiente Estudo do Meio, Ciências da Natureza, Ciências 

Naturais 
5. Ciências Sociais e Humanas Estudo do Meio, História e Geografia 
6. Expressões artísticas Artes Visuais, Educação Musical, Expressão 

Dramática/ Teatro 
7. Desenvolvimento motor Educação Física e Motora 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
 
 
2. OPERACIONALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 
Realizar um trabalho de desenvolvimento curricular assente em competências tem um 

profundo significado pedagógico. De facto, esta opção implica olhar-se para o currículo de uma 
forma ativa, assumindo-se que ele deve ser o instrumento que possibilita aos alunos atingir, ao 
longo do seu percurso formativo, um conjunto de saberes em ação que lhes permitem aceder ao 
perfil desejado à saída da escolaridade obrigatória.  

Olhar para o currículo de um modo ativo significa, também, apropriarmo-nos dele, encarando a 
habitual formalidade curricular de um modo distanciado, ou seja, a partir de um ponto de vista 
reflexivo e crítico, em vez de ficarmos reféns dos programas que parece “termos de dar”... Significa, 
também, assumir que os professores são protagonistas da nossa própria ação e verdadeiros 
profissionais de formação dos alunos que lhes são confiados, em vez de se sentirem manietados 
pelo que é produzido por outros (programas ou manuais escolares) e terem de consumir, mais ou 
menos, disciplinadamente. 

Esta perspetiva de apropriação curricular implicou com que o conteúdo que aqui se apresenta 
tenha sido o corolário de um trabalho de sistematização e organização do currículo, integrado na 
experiência que a equipa educativa da EB da Várzea de Sintra foi desenvolvendo desde o início do 
Projeto dar ASAS, mas também da reflexão que cada um dos professores das outras duas escolas do 
1.º ciclo do Agrupamento têm realizado ao longo da sua atividade profissional. É exatamente a 
variedade e a confluência dessas experiências, análises e reflexões que faz com que este 
documento seja um produto muito rico. 

Apesar dessa riqueza, a capacidade de análise e de reflexão demonstrada pretende ser 
aprofundada, pelo que este conteúdo nunca poderá ser visto com um produto acabado e imutável, 
para ficar no “armário” como um “vestido de noiva”, enquanto que a prática pedagógica decorre no 
habitus dos referenciais tradicionais. Pelo contrário, ele deve ser entendido como um referencial 
para a ação pedagógica e educativa, necessitando, por isso, de melhoramento, atualização e 

 
de funcionalidade ligada à organização deste documento, decidimos incluir a Educação na Cidadania no 
âmbito das disciplinas, apesar de não a considerarmos como tal. A Educação na Cidadania visa apoiar, em 
situações de interação real, concreta e reflexiva, o processo de formação de pessoas autónomas, responsáveis, 
solidárias e ativas, que exercem os seus direitos e deveres no respeito pelos outros e em diálogo pluralista, 
crítico, criativo e responsável, com vista à procura de soluções sociocráticas que têm como referência a defesa 
e o respeito pelos direitos humanos. É exatamente por esta sua finalidade (abrangente) que a Educação na 
Cidadania não deve ser vista como uma disciplina. 



 6 

(re)construção. Como tal, assume-se desde já que o PCA1c deverá ser reanalisado, formalmente, de 
três em três anos, através de um processo aberto aos contributos de toda a comunidade educativa e 
de aprendizagem. Desse modo, ele será um documento cada vez mais forte e estruturante, 
funcionando como orientador da política educativa, de tipo curricular, que o Agrupamento 
preconiza e desenvolve, com vista a uma educação de sucesso e felicidade para cada um dos 
nossos alunos e respetivas famílias.  

Neste processo de (re)construção, os contributos que formos recebendo serão sempre 
analisados à luz dos princípios do “Projeto dar ASAS” e dos respetivos Planos de Inovação, mas 
também das investigações que as Ciências da Educação forem realizando no âmbito da teoria e 
desenvolvimento curricular pois, é importante tê-lo sempre presente, cada uma das decisões que o 
Agrupamento toma, no âmbito do seu Projeto Educativo e da sua organização interna, deverão ser 
suportadas por uma fundamentação proveniente da ciência e da lei, e não por uma qualquer 
opinião, tradição, hábito ou senso, mais ou menos, comum.  
 
Competências e objetivos de aprendizagem 

O trabalho de apropriação curricular que resultou no PCA1c foi realizado ao longo de todo o 
ano letivo de 2018/ 2019, com os seguintes momentos intermédios: 

1. Definição das competências – reflexão sobre que saberes em ação as crianças deverão 
ter integrado no final do 1.º ciclo, em cada uma das áreas curriculares. Assim sendo, esta 
opção significou rejeitar a conceção por anos de escolaridade presente na elaboração 
das “Aprendizagens Essenciais” de cada área curricular (exceção feito às das chamadas 
Expressões Artísticas). 

2. Operacionalização das competências – apresentação de dois descritores intermédios de 
desempenho (estádios), ao longo do processo de aquisição de cada competência. Para 
cada competência e seus estádios definiram-se três momentos: iniciação, consolidação e 
aquisição.  Estes momentos são incluídos ao longo dos 4 anos de permanência no ciclo, 
mas nunca numa perspetiva de anos de escolaridade que têm um currículo prescritivo 
associado. 

3. Integração de objetivos de aprendizagem – definição dos saberes curriculares, de tipo 
cognitivo, operativo ou atitudinal, de âmbito transversal ou ligados às áreas curriculares, 
que contribuem para a integração dos estádios intermédios de desempenho e o acesso 
final à competência. No final desse processo, uma competência adquirida passa a ser 
vista como um interligador de conhecimento. 

 
É a partir do conhecimento dos documentos que a seguir são apresentados para cada uma das 

áreas curriculares, que o trabalho de apropriação curricular com os alunos se irá desenvolver, 
dinamizado por cada equipa educativa. Esse processo de construção será realizado através da: (1) 
identificação do que cada aluno pensa ser importante aprender em cada ano letivo; (2) diálogo em 
pequeno grupo a partir das listagens individuais; (3) análise em grande grupo (núcleo de 
aprendizagem ou grupos dentre deste, se for o caso) e elaboração de uma versão intermédia; (4) 
integração da análise da equipa educativa (tendo como referência o PCA1c) e construção de 
objetivos de aprendizagem (eventualmente mais finos) que se revelem importantes ser integrados 
pelos alunos; (5) análise final e melhoria textual dos objetivos de aprendizagem (para que a 
linguagem descritiva seja facilmente entendida pelos alunos).  
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O produto final deste processo serão as listagens de objetivos de aprendizagem, destinados a 
cada área curricular, as quais estarão na base do trabalho de autorregulação da aprendizagem que 
se desenvolverá em cada um dos núcleos de aprendizagem das escolas, no âmbito do “Projeto dar 
ASAS” e dos respetivos Planos de Inovação. 

Deste modo, o desenvolvimento da aprendizagem far-se-á a partir de um currículo construído 
com todos e não algo que é apresentado aos alunos pela heteronomia de um produto acabado 
(programas e/ ou manuais escolares) e elaborado por outros para eles consumirem. 

De facto, o currículo não pode ser o conteúdo que nos “mata”, mas a oportunidade para 
construir conhecimento de um modo significativo, integrando-o em pesquisas e projetos que dão 
sentido à aprendizagem, promovendo a indisciplinarização da educação, a transdisciplinaridade no 
conhecimento e a capacidade de aprender com alegria e significado. 

 
 

3. O CURRÍCULO DO 1.º CICLO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
As tabelas incluídas a partir da página seguinte apresentam o currículo, propriamente dito, de 

cada uma das áreas curriculares: transdisciplinares (Educação na Cidadania e Tecnologias da 
Informação e da Comunicação – TIC) e disciplinares (as restantes).  

No final do documento, é incluída uma tabela que contém as Competências Autorregulatórias 
que o Projeto dar ASAS e os seus Planos de Inovação consideram fundamentais ser integradas 
numa aprendizagem de sucesso, desenvolvida com autonomia, responsabilidade e compromisso. 

Para a compreensão adequada das tabelas é importante referir que a coluna intitulada 
“Desenvolvimento no ciclo; I – Introdução; C – Consolidação; A – Aquisição” apresenta uma 
subdivisão (1.º ano, 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano) que deve ser vista unicamente como anos de 
permanência no 1.º ciclo. Como tal, nunca pode ser entendido como estando ligada a uma 
perspetiva de anos de escolaridade com um currículo de tipo prescritivo associado. Por isso, o 
conteúdo apresentado em cada uma dessas colunas é unicamente uma referência de 
desenvolvimento, o que significa, desde logo, que esses estádios e a própria competência podem 
começar a ser trabalhados e/ ou ser adquiridos mais cedo do que o previsto. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE VALORES E ATITUDES 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO NA CIDADANIA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
DIREITOS HUMANOS 1. Respeita e defende os 

direitos humanos, 

através de uma atitude 

democrática, 

cooperante, justa e 

equânime. 

Desempenho intermédio 1:  
Intervém em processos de decisão 
democrática e participa na 
construção coletiva de regras. 

I C/ A   

1. Saber ouvir e cooperar com os outros. 
2. Intervir e participar na construção de regras. 

Desempenho intermédio 2: 
Sabe ouvir e coopera com colegas e 
adultos, atuando de forma 
socialmente responsável.  I / C A  

3. Agir de forma democrática na relação com os 
outros. 

4. Respeitar e atuar de forma socialmente 
responsável. 

5. Ser solidário com as pessoas que sente serem 
discriminadas. 

6. Identificar situações de bullying e agir contra elas. 
COMPETÊNCIA 1 
  I C A 7. Respeitar e acolher o seu semelhante. 

8. Rejeitar qualquer discriminação de seres humanos.  
IGUALDADE DE 

GÉNERO 
2. Tem consciência de 

realidades alheias, 

promovendo alteração 

de atitudes e 

comportamentos. 

Desempenho intermédio 1:  
Respeita os colegas 
independentemente da diferença de 
género. 

I C/ A   

1. Saber que todos têm os mesmo direitos e deveres. 
2. Ser correto e amigável com as pessoas do outro 

sexo. 

Desempenho intermédio 2:  
Reconhece e recusa situações de 
discriminação, percebendo a 
existência de estereótipos e as suas 
consequências negativas. 

 I C/ A  

3. Identificar e rejeitar a discriminação sobre o sexo 
oposto. 

COMPETÊNCIA 2 
   I/ C A 

4. Conhecer a história da igualdade e dos direitos da 
mulher. 

5. Rejeitar discriminações ligadas à orientação sexual. 
INTERCULTURALIDADE 3. Reconhece e valoriza a 

diversidade, 

percebendo e 

respeitando a 

multiculturalidade das 

Desempenho intermédio 1:  
Respeita e valoriza os colegas 
independentemente de diferenças 
de capacidade, cultura, religião, 
língua e outras. 

I C/ A   

1. Respeitar o outro e as suas caraterísticas próprias. 
2. Dialogar em grupo sobre situações de desrespeito. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE VALORES E ATITUDES 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO NA CIDADANIA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
sociedades atuais. Desempenho intermédio 2:  

Age positivamente na resolução de 
conflitos, interessando-se pelos 
problemas do mundo exterior à 
escola. 

 I C/ A  

3. Emitir a sua opinião sobre situações de conflito. 
4. Participar ativamente na resolução de conflitos. 

COMPETÊNCIA 3 
  I C A 

5. Perceber que as diferenças valorizam a raça 
humana. 

6. Aprender com a diversidade da raça humana. 
EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE 

4. Conhece os atuais 

problemas ambientais, 

promovendo valores 

para a mudança de 

atitudes e 

comportamentos. 

Desempenho intermédio 1: 
Compreende e identifica 
comportamentos de risco que 
podem comprometer o bem-estar 
ambiental. 

I C A  

1. Identificar bens comuns relacionados com o 
ambiente 

2. Identificar ações positivas e negativas face ao 
ambiente  

3. Desenvolver atitudes ecológicas na escola e fora 
dela. 

 
Desempenho intermédio 2:  
Colabora e participa em projetos 
que visam uma mudança de 
atitude/comportamento. 

 I C/ A  

4. Conhecer algumas entidades que protegem o 
ambiente.  

5. Identificar problemas ligados à delapidação do 
ambiente.  

6. Ter atitudes ecológicas, programadas de modo 
dialogado.  

7. Identificar comportamentos de uso eficiente da 
energia. 

8. Reconhecer a importância da biodiversidade, 
preservando-a. 

COMPETÊNCIA 4 
 

 I C A 

9. Valorizar o uso correto dos recursos naturais.  
10. Defender os recursos naturais na escola e 

comunidade.  
11. Saber as consequências do efeito de estufa para a 

Terra.  
12. Saber os efeitos das alterações climáticas para a 

Terra.  
13. Identificar problemas ambientais do planeta. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE VALORES E ATITUDES 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO NA CIDADANIA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
SAÚDE 

 
5. Toma decisões 

adequadas à sua saúde 

e ao seu bem-estar 

físico, social e mental. 

Desempenho intermédio 1:  
Valoriza hábitos de higiene e 
alimentação equilibrada. 

I C/ A   
1. Perceber a importância de uma alimentação 

saudável.  
2. Escovar os dentes depois das refeições. 

Desempenho intermédio 2: 
Adota comportamentos de vida 
saudável, compreendendo os seus 
benefícios.  I C/ A  

3. Ter comportamentos saudáveis na higiene e 
alimentação  

4. Saber a importância de uma alimentação 
equilibrada. 

5. Identificar comportamentos de risco na 
alimentação.  

6. Expressar as suas emoções de forma equilibrada. 
COMPETÊNCIA 5 
   I/ C A 

7. Analisar comportamentos de risco na alimentação. 
8. Valorizar a atividade física na qualidade da saúde.  
9. Conhecer os efeitos do tabaco, álcool e drogas na 

saúde.  
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA 

6. Tem comportamentos 

cívicos e muda hábitos 

sociais, contribuindo 

para a redução da 

sinistralidade 

rodoviária. 

Desempenho intermédio 1:  
Conhece e respeita as normas e 
regras de segurança na educação 
rodoviária 

I/ C A   

1. Identificar atitudes seguras na rua enquanto peão.  
2. Ter atitudes certas ao conduzir uma bicicleta, 

patins, etc.  

Desempenho intermédio 2:  
Contribui ativamente para a 
mudança de hábitos de má conduta 
rodoviária. 

 I C/ A  

3. Ter atitudes corretas como passageiro de um 
veículo. 

COMPETÊNCIA 6 

  I/ C A 

4. Analisar criticamente os comportamentos 
rodoviários. 

5. Ter atitudes sociais e cívicas adequadas nas 
rodovias. 
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ÁREA CURRICULAR DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 
Nota prévia: Apesar de enquadrada nas áreas curriculares, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) deve ser entendida como uma área transdisciplinar a todas as outras áreas 
curriculares e projetos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS 
1. Usa o computador e 

softwares na 

realização de 

trabalhos ou de 

projetos identificação, 

pesquisa, realização e 

avaliação. 

Desempenho intermédio 1:  
Utiliza os diferentes recursos 
existentes. 

 I C/ A  1. Conhecer as funções básicas no uso de um 
computador: 
a. Ligar o computador. 
b. Inserir uma palavra-passe. 
c. Abrir, criar e organizar o seu trabalho em 

pastas, dando-lhes um nome adequado. 
d. Criar a sua área de trabalho no local correto. 
e. Conhecer as funções essenciais de cada tecla 

do teclado. 
f. Digitar texto usando todos os dedos de cada 

mão. 
g. Desligar o computador de forma correta. 

2. Usar as várias funções do Word ou software 
similar. 
a. Abrir um novo documento de trabalho. 
b. Dar um nome ao ficheiro criado e gravá-lo. 
c. Definir a orientação de uma folha. 
d. Definir as margens de um texto usando o 

menu respetivo e a régua. 
e. Usar os quatro modos de alinhamento de um 

texto. 
f. Escolher o tipo e o corpo de letra. 
g. Aumentar e reduzir a visualização de uma 

folha. 
h. Passar um texto para negrito, itálico e 

sublinhado. 
i. Alterar a cor da letra. 
a. Copiar, cortar e colar usando o menu respetivo 

e o teclado. 
b. Usar diferentes espaçamentos entre as linhas 

do texto. 
c. Criar uma lista numerada ou com marcas. 
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ÁREA CURRICULAR DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 
Nota prévia: Apesar de enquadrada nas áreas curriculares, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) deve ser entendida como uma área transdisciplinar a todas as outras áreas 
curriculares e projetos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS 
 d. Fazer parágrafos usando o menu respetivo e a 

régua. 
e. Escrever títulos com letra maiúscula. 
f. Escrever títulos de forma artística, usando o 

WordArt. 
g. Usar a função localizar e substituir. 
h. Contar palavras automaticamente. 
i. Inserir números de página. 
j. Criar um cabeçalho e um rodapé. 
k. Inserir símbolos especiais. 
l. Inserir imagens no texto. 
m. Definir a posição das imagens no texto. 
n. Modificar a cor das imagens incluídas no texto. 
o. Criar uma tabela. 
p. Criar limites e sombreados numa tabela. 
q. Inserir e eliminar linhas e colunas numa tabela. 
r. Unir linhas e colunas numa tabela. 

Desempenho intermédio 2:  
Utiliza o computador e outros 
dispositivos digitais como apoio ao 
processo de trabalho, investigação e 
pesquisa. 
 

 I C A 3. Usar as várias funções do PowerPoint ou software 
similar. 
a. Inserir um novo slide 
b. Escolher o layout. 
c. Inserir uma caixa de texto. 
d. Escolher o tipo de letra (tamanho e fonte). 
e. Inserir uma imagem. 
f. Inserir um vídeo. 
g. Inserir uma hiperligação. 
h. Gravar uma apresentação. 
i. Nomear o arquivo. 

COMPETÊNCIA 1   I/ C A 4. Utilizar motores de busca na internet. 
5. Utilizar os meios tecnológicos disponíveis para 

apoio ao seu trabalho. 
6. Usar um projetor de vídeo na apresentação de 

trabalhos. 



Projeto Curricular (1.º ciclo) do Agrupamento de Escolas D. Carlos I 
 

13 

ÁREA CURRICULAR DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 
Nota prévia: Apesar de enquadrada nas áreas curriculares, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) deve ser entendida como uma área transdisciplinar a todas as outras áreas 
curriculares e projetos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
TECNOLOGIA 2. Conhece os recursos 

tecnológicos, suas 

funções, 

vantagens/desvantag

ens e impactos 

pessoais, sociais e 

ambientais. 

Desempenho intermédio 1: 
Compreende a necessidade de 
práticas seguras na utilização de 
recursos tecnológicos. 

 I C/ A  1. Conhecer os principais perigos existentes na 
internet. 

2. Aplicar normas de segurança no uso da internet. 
3. Usar palavras passe com o necessário cuidado. 

Desempenho intermédio 2:  
Tem consciência do impacto das 
Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no seu dia a dia. 

 I C/ A  4. Usar um tablet ou um telefone inteligente para 
pesquisas. 

COMPETÊNCIA 
 

  I/ A/ C 5. Compreender a importância das ferramentas 
tecnológicas. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ORALIDADE 1. Distingue, no discurso 

oral, factos de 

opiniões, informação 

implícita de explícita e 

essencial de 

acessório. 

Desempenho intermédio 1: 
Interpreta discursos orais, 
identificando factos e informação 
explicita. 

I/ C A   1. Contar e recontar oralmente histórias lidas. 
2. Identificar personagens de histórias ouvidas. 

Desempenho intermédio 2: 
Interpreta o essencial de discursos 
orais, distinguindo factos de opiniões 
e essencial de acessório. 

I/ C C A  3. Fazer um resumo oral de um texto ou de uma 
história. 

4. Contar acontecimentos pela ordem em que 
ocorreram. 

COMPETÊNCIA 
 

I/ C C C A 5. Relatar de modo completo um texto simples 
ouvido. 

6. Explicar o essencial de um texto complexo ouvido. 
7. Apresentar factos ou assuntos transmitidos por 

outrem. 
2. Seleciona informação 

relevante, de modo a 

conseguir produzir 

uma opinião 

fundamentada. 

Desempenho intermédio 1: 
Procura e transmite informação em 
diferentes recursos orais. 
 

I C A  1. Procura informação em registos diversificados. 
2. Transmitir informação em diferentes registos. 
3. Perguntar o significado de palavras 

desconhecidas. 
Desempenho intermédio 2:  
Seleciona e transmite informação 
pertinente. 

 I C A 4. Usar palavras novas, descobertas anteriormente. 
5. Partilhar ideias e sentimentos. 
6. Transmitir corretamente recados que lhe foram 

dados. 
7. Formular perguntas e fazer pedidos de 

esclarecimento. 
COMPETÊNCIA 
 

I C C A 8. Exprimir-se oralmente em diálogo, 
fundamentando as suas opiniões. 

9. Dar informações devidamente fundamentadas. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ORALIDADE 3. Planeia, produz, avalia 

e exprime opiniões 

em discursos orais, 

com vocabulário 

variado e frases 

complexas. 

Desempenho intermédio 1: 
Participa em atividades de expressão 
oral, respeitando regras e papéis 
específicos. 

I/ C A   1. Transformar mensagens escritas em linguagem 
verbal. 

2. Dar informações a partir de uma orientação 
transmitida. 

3. Articular corretamente as palavras. 
4. Escutar os outros e esperar pela sua vez para 

falar. 
5. Ser correto e delicado ao falar com os outros. 
6. Responder corretamente a perguntas. 

Desempenho intermédio 2:  
Planeia e produz um discurso oral 
com articulação, entoação e ritmo 
adequados. 

 I/ C C A 7. Pedir explicações sobre algo que não percebeu. 
8. Construir frases cada vez mais complexas. 
9. Falar com um tom de voz adequado à audiência. 

COMPETÊNCIA 
 

 I C A 10. Fazer uma apresentação oral sobre um tema. 
11. Usar um vocabulário variado e adequado ao 

contexto. 
LEITURA 4. Lê textos de modo 

fluente: com 

articulação, entoação, 

expressividade, ritmo 

e velocidade 

adequadas. 

Desempenho intermédio 1: 
Lê palavras isoladas e pequenos 
textos com articulação 
razoavelmente correta. 
 

I/ C A   1. Reconhecer letras entre diversos símbolos. 
2. Reconhecer uma letra entre outras de grafia 

similar. 
3. Descobrir palavras que começam pelo mesmo 

fonema. 
4. Dividir palavras em sílabas. 
5. Conhecer as letras do alfabeto. 
6. Identificar palavras iguais. 
7. Procurar e descobrir o significado de novas 

palavras. 
8. Identificar as letras minúsculas e maiúsculas do 

alfabeto. 
9. Identificar as letras de imprensa e manuscritas. 
10. Ler pequenos textos (narrativos, informativos, BD, 

etc.). 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
LEITURA  Desempenho intermédio 2: 

Lê textos com articulação e ritmo 
adequados e com alguma entoação. 

 I/ A C  11. Ler diferentes tipos de texto. 
12. Ler com entoação e articulação adequadas. 
13. Ler com correção todas as palavras do texto. 
14. Respeitar as pausas dos sinais de pontuação do 

texto. 
COMPETÊNCIA 
 

 I C A 15. Ler com expressividade e de forma audível. 
16. Ler fluentemente sem prejudicar uma boa leitura. 
17. Identificar textos narrativos, descritivos e 

poéticos. 
18. Identificar textos expositivos e informativos. 
19. Fazer uma leitura dialogada. 

5. Interpreta textos 

escritos, distinguindo 

informação implícita 

de explícita e 

emitindo juízos 

justificados sobre o 

seu conteúdo. 

Desempenho intermédio 1: 
Interpreta textos escritos, 
identificando informação explícita e 
dando opinião sobre o seu conteúdo. 

I/ C  A   1. Compreender um texto com informação de tipo 
literal.  

2. Emitir juízos valorativos simples, justificando a sua 
opinião. 

Desempenho intermédio 2: 
Interpreta textos escritos, com 
informação implícita e emitindo 
juízos sobre o seu conteúdo. 

I A C  3. Responder a perguntas de nível literal. 
4. Responde a perguntas de nível crítico-valorativo. 
 

COMPETÊNCIA 
 

 I A C 5. Compreender textos com vários níveis 
interpretativos.  

6. Distinguir informação explícita de implícita. 
7. Dar respostas completas às perguntas sobre um 

texto. 
8. Encontrar no dicionário o significado de palavras. 
9. Identificar o quê, quando, quem, como e onde no 

texto. 
10. Propor títulos para textos. 
11. Formular perguntas sobre um texto. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ESCRITA 6. Planifica os textos de 

modo estruturado, 

incluindo a 

introdução, o 

desenvolvimento e a 

conclusão. 

Desempenho intermédio 1: 
Escreve as ideias principais que 
pretende desenvolver no seu texto 
 

I/ C A   1. Registar, em poucas palavras, o essencial de um 
texto. 

2. Planificar textos de acordo com o seu objetivo. 

ESCRITA  Desempenho intermédio 2: 
Organiza as ideias de acordo com o 
desenvolvimento que pretende dar 
ao texto. 
  

 I/ C C A 3. Planificar o texto antes de o começar a escrever. 
4. Fazer a introdução,  desenvolvimento e conclusão. 
5. Incluir o quê, quando, quem, como e onde no seu 

texto.  
6. Planear textos narrativos com diálogos. 

COMPETÊNCIA 
 

 I C A 7. Planificar textos de acordo com o seu objetivo. 
8. Planificar textos de acordo com o seu 

destinatário. 
9. Planificar textos de acordo com o conteúdo a 

incluir. 
10. Planificar textos de acordo com o tipo de texto. 

7. Redige textos 
narrativos até 120 
palavras, usando 
corretamente a 
pontuação e a 
translineação. 

Desempenho intermédio 1: 
Redige textos narrativos até 40 
palavras, usando sinais de 
pontuação. 
 

I/ C A   1. Escrever com uma caligrafia que se perceba bem.  
2. Escrever textos com tema livre.  
3. Escrever textos com um mínimo de 20 palavras.  
4. Escrever textos com um mínimo de 30 palavras. 
5. Escrever textos com um mínimo de 40 palavras. 
6. Usar adequadamente o ponto final. 
7. Usar adequadamente o ponto de interrogação. 
8. Usar adequadamente o ponto de exclamação. 

Desempenho intermédio 2:  
Redige textos narrativos até 80 
palavras, usando os sinais de 
pontuação e sinais auxiliares de 
escrita. 
 

 I/ C C/ A A 9. Escrever textos com tema livre e tema dado. 
10. Escrever textos com um mínimo de 80 palavras. 
11. Escrever frases curtas e completas. 
12. Fazer a entrada de parágrafo. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ESCRITA  COMPETÊNCIA 

 
 I C A 13. Escrever sem erros. 

14. Escrever textos com um mínimo de 120 palavras. 
15. Escrever textos narrativos com diálogos. 
16. Usar sinal gráfico hífen. 
17. Usar sinal auxiliar de escrita aspas. 
18. Usar dois pontos, parágrafo e travessão nos 

diálogos. 
19. Fazer a regra da translineação. 
20. Elaborar um resumo escrito. 

8. Redige textos 

utilitários, com 

utilização correta da 

grafia, pontuação, 

translineação e sinais 

auxiliares da escrita. 

Desempenho intermédio 1: 
Escreve mensagens com informações 
que considera úteis. 

I/ C A   1. Escrever recados. 
2. Escrever mensagens pessoais. 

Desempenho intermédio 2:  
Escreve pequenos textos utilitários. 

 I/ C C/ A A 3. Escrever convites.  
4. Escrever avisos. 

COMPETÊNCIA 
 

  I/ C A 5. Escrever pequenos textos informativos sobre algo 
que fez. 

6. Escrever pequenos textos informativos sobre algo 
que viu. 

7. Fazer a descrição de um objeto, cena ou 
personagem. 

8. Escrever uma mensagem através do email. 
9. Usar o computador para digitar textos. 
10. Escrever textos poéticos. 

9. Avalia os textos e 

supera problemas 

associados ao 

processo de escrita, 

por meio da revisão 

com vista ao seu 

aperfeiçoamento. 

Desempenho intermédio 1:  
Avalia os textos que produz, 
justificando a sua opinião. 

I/ C C/ A C A 1. Emitir uma opinião relativamente ao seu texto, 
justificando-a. 

 Desempenho intermédio 2:  
Aperfeiçoa os textos que produz, 
identificando os aspetos de melhoria 
a introduzir. 

  I/ C C/ A A 1. Rever o seu texto para que ele tenha uma boa 
apresentação. 

2.  
3. Rever o seu texto, conseguindo encontrar os erros 

dados. 
4. Rever um texto de um colega, propondo 

melhorias. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
Desempenho intermédio 2:  
Aperfeiçoa os textos que produz, 
identificando os aspetos de melhoria 
a introduzir. 

 I/ C C A 2. Rever um texto para que ele tenha uma boa 
apresentação. 

3. Rever um texto para que ele tenha uma boa 
qualidade. 

4. Rever o seu texto, encontrando os erros dados. 
COMPETÊNCIA 
 

I I/ C C A 5. Rever o texto de um colega, propondo melhorias. 
6. Rever o seu texto, melhorando a estrutura e a 

organização. 
7. Rever o seu texto, melhorando a coerência e a 

coesão. 
ESCRITA 10. Escreve corretamente, 

identificando os 

eventuais erros 

(ortográficos, 

gramaticais e 

linguísticos) e 

corrigindo-os.  

Desempenho intermédio 1:  
Dá no  seu texto o máximo de 3 erros 
ortográficos, linguísticos ou de 
acentuação, em 30 palavras. 

I/ C C/ A   1. Escrever frases curtas, sem misturar ideias. 
2. Utilizar corretamente o ponto final. 
3. Utilizar corretamente o ponto de interrogação. 

ponto de exclamação. 
4. Utilizar corretamente a vírgula. 

Desempenho intermédio 2:  
Dá no seu texto o máximo de 3 erros 
ortográficos, linguísticos ou de 
acentuação, em 40 palavras. 

 I/ C A  5. Escrever corretamente um texto narrativo. 
6. Escreve outros tipos de texto. 

ESCRITA  COMPETÊNCIA  I C A 7. Verificar que o texto tem as ideias da sua 
planificação.  

8. Verificar que as frases e os parágrafos são bem 
usados. 

9. Verificar que a pontuação do texto está correta. 
10. Verificar que o vocabulário usado é correto. 
11. Verificar que o texto não tem erros. 
12. Verificar que a translineação das palavras está 

correta. 
13. Verificar que os diálogos estão bem escritos. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
GRAMÁTICA 11. Compreende as 

normas linguísticas e 

as estruturas 

gramaticais, que lhe 

permitem expressar-

se corretamente. 

Desempenho intermédio 1:  
Identifica no texto elementos 
relacionados com o funcionamento 
da Língua. 

 I C/ A  1. Separar palavras pelo número de sílabas. 
2. Organizar palavras por ordem alfabética. 
3. Distinguir vogais e consoantes. 
4. Identificar ditongos. 
5. Identificar dígrafos. 
6. Identificar nomes comuns e nomes próprios. 
7. Identificar sinónimos e antónimos. 
8. Identificar os géneros masculino e feminino. 
9.  Identificar os números singular e plural. 
10. Organizar famílias de palavras. 
11. Utilizar corretamente a letra maiúscula. 
12. Distinguir frase de não-frase. 

GRAMÁTICA  Desempenho intermédio 2:  
Identifica e aplica os conceitos de 
artigos, determinantes, pronomes e 
de conjugação verbal. 

  I/ C C/ A 13. Classificar as palavras pela posição das sílabas. 
14. Identificar as sílabas tónica e átonas numa 

palavra. 
15. Identificar o grau dos nomes. 
16. Identificar os determinantes artigos definidos 
17. Identificar os determinantes artigos indefinidos. 
18. Identificar adjetivos. 
19. Formar o singular de palavras terminadas em ão. 
20. Formar o plural de palavras terminadas em ão. 
21. Formar o masculino de palavras terminadas em 

ão. 
22. Formar o feminino de palavras terminadas em ão. 
23. Identificar verbos no presente do indicativo. 
24. Identificar verbos no pretérito-perfeito. 
25. Identificar verbos no futuro. 
26. Identificar frases declarativas. 
27. Identificar frases interrogativas. 
28. Identificar frases exclamativas. 
29. Identificar frases imperativas. 
30. Identificar frases afirmativas e negativas. 
31. Identificar discurso direto e discurso indireto. 
32. Localizar palavras num dicionário. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
GRAMÁTICA  COMPETÊNCIA 

 
  I/ C A 33. Classificar palavras quanto à acentuação tónica. 

34. Identificar a diferença entre determinantes e 
pronomes. 

35. Identificar os pronomes pessoais. 
36. Identificar os determinantes e pronomes 

possessivos. 
37. Identificar os determinantes e pronomes 

demonstrativos. 
38. Conjugar verbos no presente do indicativo. 
39. Conjugar verbos no pretérito-perfeito. 
40. Conjugar verbos no pretérito-imperfeito. 
41. Conjugar verbos no futuro. 
42. Identificar os graus dos adjetivos 
43. Identificar os grupos nominal e verbal numa frase. 
44. Identificar o sujeito e o predicado em frases. 
45. Usar conectores diversificados em textos orais e 

escritos. 
46. Usar frases complexas para exprimir sequências. 
47. Reconhecer os grau dos nomes. 
48. Reconhecer os graus dos adjetivos. 
49. Expandir e reduzir frases. 
50. Inferir o significado de palavras a partir do radical. 
51. Inferir o significado de palavras a partir dos afixos. 
52. Reconhecer onomatopeias.  

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

12. Lê narrativas, poemas 

e textos dramáticos, 

compreendendo a 

obra e a motivação do 

autor para a sua 

escrita. 

Desempenho intermédio 1:  
Ouve e lê pequenos textos literários 
e expressa reações de leitura de 
modo criativo. 

I/ C C/ A   1. Praticar a leitura silenciosa. 
2. Ouvir e ler obras de literatura e/ou contos 

populares. 
3. Exprimir sentimentos e emoções provocados 

pelos textos. 
4. Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
5. Contar adivinhas. 
6. Ler em coro pequenos poemas. 
7. Propor alternativas para o conteúdo de uma obra. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
Desempenho intermédio 2:  
Lê e ouve integralmente narrativas, 
poemas ou textos dramáticos, por 
iniciativa própria ou de outrem. 

 I/ C C C/ A 8. Ler ou ouvir um mínimo de 3 obras de literatura 
infantil. 

9. Ler ou ouvir histórias tradicionais. 
10. Fazer o reconto das histórias lidas/ ouvidas. 
11. Apresentar ao grupo os livros lidos. 
12. Memorizar e recitar poemas. 

COMPETÊNCIA 
 

  I/ C C/ A 13. Ler e ouvir ler textos literários. 
14. Compreender o essencial dos textos integrais 

acedidos. 
15. Ler uma obra integral e apresentá-la 

resumidamente. 
16. Fazer a ficha de leitura de uma obra integral lida. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE INGLÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ORALIDADE 

 
1. Compreende 

palavras, expressões 

e instruções orais 

simples. 

 

 

 

Desempenho intermédio 1:  
Compreende sons, entoações e 
ritmos característicos do ato 
comunicativo. 

 
 
 

 

I/ C/ A  

1. Comparar sons e entoações das línguas inglesa e 
materna. 

2. Identificar ritmos em chants e canções. 

Desempenho intermédio 2:  
Identifica e compreende palavras e 
expressões orais muito simples, em 
contexto. 

  

I/ C A 

3. Identificar palavras e expressões em rimas e 
canções. 

COMPETÊNCIA     4. Identificar palavras e expressões em pequenas 
histórias. 

2. Comunica 

verbalmente 

informação 

elementar. 

 

 

Desempenho intermédio 1:  
Comunica com recurso a 
vocabulário limitado, em situações 
previamente organizadas. 

  

I/ C A 

1. Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da 
língua; 

2. Dizer as letras do alfabeto. 
3. Repetir sons e vocábulos conhecidos e 

memorizados. 
Desempenho intermédio 2:  
Comunica com recurso a 
vocabulário simples, em situações 
previamente organizadas. 

  

I C/ A 

4. Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em 
situações previamente preparadas. 

5. Comunicar informação pessoal elementar: nome, 
idade e família. 

6. Pronunciar, com clareza, palavras conhecidas. 
7. Repetir chants e canções. 

COMPETÊNCIA     8. Exprimir agrado/desagrado. 
9. Descrever o que é/ não é capaz de fazer. 

3. Faz perguntas e dá 

respostas oralmente. 
Desempenho intermédio 1:  
Comunica através de interações 
básicas. 

  
I/ C A 

1. Cumprimentar, agradecer, despedir-se e dar 
informações. 

2. Dar informações básicas. 
Desempenho intermédio 2:  
Faz perguntas e dá respostas sobre 
preferências pessoais. 

  
I C/ A 

3. Responder a questões sobre preferências pessoais. 

COMPETÊNCIA   
  

4. Dialogar com o professor e colegas, de modo 
autónomo. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE INGLÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ORALIDADE 4. Participa numa 

conversa simples com 

vários interlocutores. 

Desempenho intermédio 1:  
Interage com o professor e/ou 
colegas com recurso a 
expressões/frases simples. 

  

I/ C/ A  

1. Exprimir-se, com ajuda, em contextos simples. 
 

Desempenho intermédio 2:  
Participa numa conversa simples 
com o professor e/ou colegas sobre 
temas familiares. 

  

I C/ A 

2. Exprimir-se, sem ajuda, em contextos simples. 
 

COMPETÊNCIA     3. Exprimir-se em situações previamente preparadas. 
LEITURA 5. Lê e compreende 

pequenas histórias 

escritas, com ou sem 

ilustração. 

 

Desempenho intermédio 1:  
Lê e compreende palavras e 
pequenas frases com vocabulário 
conhecido e apoiado por imagens. 

  

I/ C/ A  

1. Ler palavras com entoação e pronúncia corretas. 
2. Identificar vocabulário familiar apoiado por 

imagens. 
 

Desempenho intermédio 2:  
Lê e compreende frases e pequenas 
histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido. 

  

I C/ A 

3. Ler com entoação e pronúncia corretas 
4. Compreender pequenas frases com vocabulário 

conhecido. 
5. Identificar vocabulário familiar. 
6. Compreender pequenas histórias com ilustração. 

COMPETÊNCIA   

  

7. Compreender pequenas histórias sem ilustração. 
8. Entender instruções simples apoiadas por imagens. 
9. Entender instruções simples com vocabulário 

conhecido. 
10. Compreender a linguagem associada à 

aprendizagem. 
ESCRITA 6. Escreve textos breves 

e simples sobre si 

próprio e as suas 

preferências. 

Desempenho intermédio 1:  
Ordena letras para formar palavras, 
palavras para criar frases e completa 
frases simples, a partir de palavras 
dadas. 

  

I/C A 

1. Ordenar letras para escrever palavras com imagens. 
2. Ordenar palavras para escrever frases. 
3. Legendar imagens com palavras dadas. 
4. Preencher lacunas em frases com palavras dadas. 

Desempenho intermédio 2:  
Preenche espaços em textos 
simples, a partir de palavras dadas.  

  
I/ C C/ A 

5. Legendar imagens; 
6. Preencher lacunas em textos simples com palavras 

dadas. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
ÁREA CURRICULAR DE INGLÊS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
ESCRITA  COMPETÊNCIA   

  

7. Preencher balões de fala em sequências de 
imagens. 

8. Legendar sequências de imagens. 
9. Escrever sobre si. 

7. Preenche um 

formulário com 

informação variada e 

responde a um email, 
chat ou uma 

mensagem simples. 

Desempenho intermédio 1: 
Preenche um formulário com 
informação pessoal básica e 
responde a uma mensagem muito 
simples. 

  

I/C A 

1. Preencher lacunas em postais e convites; 

Desempenho intermédio 2:  
Preenche um formulário com 
informação pessoal e responde a 
um chat ou mensagem simples. 

  

I C/A 

2. Construir mensagens com informação pessoal 
simples. 

COMPETÊNCIA     3. Criar emails com mensagens simples. 
INTERCULTURALIDADE 8. Reconhece distintas 

realidades 

interculturais. 

Desempenho intermédio 1: 
Reconhece elementos da sua 
própria cultura. 

  

I/C/A  

1. Identificar elementos da família restrita e alargada. 
2. Identifica o seu vestuário e calçado. 
3. Identifica animais de estimação. 
4. Identifica objetos e rotinas existentes na escola. 
5. Identifica alguns meios de transporte. 
 

Desempenho intermédio 2: 
Reconhece elementos da sua 
própria cultura e características 
elementares da cultura anglo-
saxónica. 

  

I/C A 

6. Conhecer características do seu país. 
7. Conhecer características de países anglo-saxónicos. 
8. Identificar e descrever o espaço escolar. 
9. Identificar os cinco sentidos e as partes do corpo 

humano. 
10. Identificar espaços existentes e atividades ao ar 

livre. 
11. Identificar comidas e bebidas que ingere. 
12. Identificar animais. 

COMPETÊNCIA     13. Conhecer festividades em países anglo-saxónicos. 
14. Participar em jogos e pequenas dramatizações; 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

1. Lê e representa 

números no sistema de 

numeração decimal, até 

99 milhões. 

Desempenho intermédio 1:  
Lê e representa números no sistema 
de numeração decimal até 999. 

I I/ C   

1. Usar materiais manipuláveis para fazer contagens. 
2. Efetuar contagens progressivas e regressivas até 10. 
3. Efetuar contagens regressivas até 10. 
4. Efetuar contagens progressivas até 20. 
5. Efetuar contagens regressivas até 20. 
6. Efetuar contagens progressivas até 50. 
7. Efetuar contagens regressivas até 50. 
8. Efetuar contagens progressivas até 100. 
9. Efetuar contagens regressivas até 100. 
10. Efetuar contagens de 2 em 2. 
11. Efetuar contagens de 5 em 5. 
12. Efetuar contagens de 10 em 10. 
13. Efetuar contagens de 50 em 50. 
14. Efetuar contagens de 100 em 100. 
15. Ler e representar qualquer número até 10. 
16. Ler e representar qualquer número até 20. 
17. Ler e representar qualquer número até 50. 
18. Ler e representar qualquer número até 100. 
19. Ler e representar um número natural até 999. 

Desempenho intermédio 2:  
Lê e representa números no sistema 
de numeração decimal até 999 mil. 

 I/ C C/ A  

20. Efetuar contagens até aos milhares.  
21. Distinguir os números pares dos números ímpares.  
22. Reconhecer a alternância entre números pares e 

ímpares. 
23. Ler e representar um número natural até 9 mil. 
24. Ler e representar um número natural até 99 mil. 
25. Encontrar regularidades nas contagens. 
26. Ler e representar ordinais até ao vigésimo. 
27. Ler e representar números ordinais até ao 

quinquagésimo. 
28. Ler e representar números ordinais até ao centésimo. 

COMPETÊNCIA 
   I/ C C/ A 

29. Reconhecer que os números são infinitos. 
30. Ler e representar qualquer número natural até 9 

milhões. 
31. Ler e representar qualquer número natural até 99 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
milhões. 

32. Ler e representar qualquer número natural até 999 
milhões 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

2.  Identifica o valor 

posicional dos 

algarismos de um 

número até ao milhão e 

relaciona as diferentes 

ordens e classes. 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica o valor posicional de um 
algarismo nas ordens das unidades, 
dezenas e centenas e relaciona-as 
entre si. 

I C   

1. Reconhecer que uma centena é igual a dez dezenas. 
2. Representar qualquer número natural até à centena. 
3. Decompor um número em dezenas e unidades. 
4. Decompor um número em centenas, dezenas e 

unidades. 
5. Saber o valor posicional dos algarismos até à dezena. 
6. Saber o valor posicional dos algarismos até à centena. 

Desempenho intermédio 2: 
Identifica o valor posicional de um 
algarismo até à centena de milhar e 
relaciona as respetivas classes. 

 I/ C C/A  

7. Designar mil unidades por um milhar. 
8. Representar qualquer número natural até aos 

milhares. 
9. Identificar as ordens e as classes até aos milhares. 
10. Fazer a leitura de um número por ordens e por 

classes. 
11. Saber o valor posicional dos algarismos até aos 

milhares. 
12. Decompor um número até aos milhares. 

COMPETÊNCIA 
 

  I/ C C/ A 

13. Representar qualquer número natural até aos 
milhões. 

14. Identificar as ordens e as classes até aos milhões. 
15. Saber o valor posicional dos algarismos até aos 

milhões. 
16. Decompor um número até aos milhões. 
17. Relacionar os milhões com as centenas e as unidades. 

3.  Compara e ordena 

números naturais, 

realiza estimativas do 

resultado de operações 

e avalia a sua 

razoabilidade. 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena números, 
realizando estimativas de 
quantidades, somas e diferenças. 

I C   

1. Usar os símbolos >, < e = para comparar números até 
mil. 

2. Fazer estimativas em somas e diferenças. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara e ordena números, 
realizando estimativas de 
quantidades, somas, diferenças e 

 I/ C C A 

3. Usar os símbolos >, < e = até aos milhares. 
4. Fazer estimativas em somas, diferenças e produtos. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
produtos. 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

COMPETÊNCIA 

I C C A 

5. Usar os símbolos >, < e = para comparar números. 
6. Usar os símbolos >, < e = para ordenar números. 
7. Usar símbolos >, < e = até aos milhões. 
8. Arredondar um número natural à dezena. 
9. Arredondar um número natural à centena. 
10. Arredondar um número natural ao milhar. 
11. Arredondar um número natural à dezena de milhar. 
12. Arredondar um número natural à centena de milhar. 
13. Arredondar um número natural ao milhão. 
14. Arredondar um número natural à dezena de milhão. 
15. Arredondar um número natural à centena de milhão. 
16. Avaliar a razoabilidade do resultado de uma 

operação. 
4.  Reconhece e memoriza 

factos básicos das 

quatro operações 

matemáticas e usa os 

seus algoritmos. 

Desempenho intermédio 1: 
Usa relações numéricas com a adição 
e a subtração, através do cálculo 
mental e da representação 
horizontal. 

I C/ A   

1. Construir expressões numéricas simples. 
2. Usar expressões numéricas com a adição e a 

subtração. 
3. Reconhecer as propriedades da adição. 
4. Identificar os termos da adição. 
5. Reconhecer as propriedades da subtração. 
6. Identificar os termos da subtração. 
7. Relacionar a adição e a subtração entre si. 
8. Usar um algoritmo da adição e da subtração simples. 
9. Resolver problemas simples com a adição e a 

subtração. 
Desempenho intermédio 2: 
Usa relações numéricas com a adição 
subtração e multiplicação, 
recorrendo ao cálculo mental e aos 
algoritmos.  I C/ A  

10. Saber a relação entre a adição sucessiva e a 
multiplicação. 

11. Reconhecer as propriedades da multiplicação. 
12. Identificar os termos da multiplicação. 
13. Construir as tabuadas. 
14. Multiplicar por 10. 
15. Multiplicar por 100. 
16. Multiplicar por 1000. 
17. Usar um algoritmo da adição com transporte. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
18. Usar um algoritmo da subtração com 

transferência. 
19. Construir expressões numéricas simples com a 

multiplicação. 
20. Usar um algoritmo da multiplicação por um 

algarismo. 
21. Usar um algoritmo da multiplicação por dois 

algarismos. 
22. Multiplicar um número inteiro por outro decimal. 
23. Multiplicar dois números decimais entre si. 
24. Reconhecer a existência das quatro operações. 
25. Relacionar as operações inversas entre si. 
26. Saber de memória as tabuadas do 2, 3, 4, 5 e 10. 
27. Saber de memória as tabuadas do 6, 7, 8 e 9. 
28. Identificar o enunciado de um problema. 
29. Planificar a resolução de um problema. 
30. Explicar os raciocínios matemáticos através de 

desenhos. 
31. Explicar os raciocínios matemáticos através de contas. 
32. Explicar os raciocínios matemáticos através da escrita. 
33. Confirmar que o resultado de um problema está 

certo. 
34. Resolver problemas de um e dois passos. 
35. Resolver problemas envolvendo a multiplicação. 

 COMPETÊNCIA 
 

  I/ C A 

36. Adicionar e subtrair números inteiros e números 
decimais. 

37. Reconhecer as propriedades da divisão. 
38. Identificar os termos da divisão. 
39. Dividir por 10. 
40. Dividir por 100. 
41. Dividir por 1000. 
42. Usar um algoritmo da divisão por um algarismo. 
43. Usar um algoritmo da divisão por dois algarismos. 
44. Resolver problemas envolvendo as quatro operações. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
45. Resolver problemas de três passos. 
46. Aplicar as 4 fases (EPRV) de resolução de problemas. 
47. Criar e aplicar estratégias para resolver problemas. 

5.  Usa e representa 

números racionais não 

negativos na forma de 

fração, decimal e 

percentagem, em vários 

contextos. 

Desempenho intermédio 1: 
Reconhece frações unitárias como 
representações de uma parte de um 
todo dividido em partes iguais. 

I C/ A   

1. Identificar frações unitárias. 
2. Reconhecer a fração é a divisão do todo em partes 

iguais. 
3. Associar 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 com divisões por 2, 3, 4 e 

5. 
Desempenho intermédio 2: 
Usa e representa números racionais 
não negativos na forma de fração e 
decimal, em vários contextos.  I C/ A  

4. Identificar os termos de uma fração. 
5. Identificar frações equivalentes. 
6. Localizar frações numa reta numérica até 10. 
7. Reconhecer frações iguais à unidade. 
8. Ordenar frações com o mesmo denominador. 
9. Adicionar e subtrair frações com denominadores 

iguais. 
10. Adicionar e subtrair números decimais. 

COMPETÊNCIA 
 

 I C A 

11. Localizar números decimais numa reta numérica até 
10. 

12. Localizar percentagens numa reta numérica até 10. 
13. Ordenar frações com o mesmo numerador. 
14. Construir frações equivalentes. 
15. Multiplicar frações. 
16. Multiplicar números decimais. 
17. Multiplicar por 0,1; 0,01 e 0,001. 
18. Usar a vírgula na divisão de um número com dízima 

finita. 
6. Reconhece e descreve 

regularidades em 

sequências e em tabelas 

numéricas, fazendo e 

testando conjeturas. 

Desempenho intermédio 1: 
Reconhece e descreve regularidades 
em sequências. 

    
1. Encontrar regularidades em sequências. 

Desempenho intermédio 2: 
Reconhece e descreve regularidades 
em tabelas numéricas. 

    
2. Descrever descrever regularidades em tabelas 

numéricas. 

COMPETÊNCIA 
     3. Reconhecer e descrever regularidades em sequências. 

4. Explicar como são geradas as regularidades 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
identificadas. 

GEOMETRIA E 
MEDIDAS 

7. Identifica propriedades 

de figuras planas e de 

sólidos geométricos e 

classifica-os, 

justificando os critérios 

usados. 

 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica em sólidos geométricos os 
polígonos e círculos neles contidos. 

I C/ A   

1. Identificar polígonos. 
2. Fazer a planificação do cubo. 
3. Identificar paralelepípedos retângulos. 
4. Identificar linhas retas, semi-retas e segmentos de 

reta. 
5. Distinguir superfícies planas de não planas. 
6. Conhecer as figuras geométricas e as suas 

propriedades. 
7. Criar figuras planas a partir de outras figuras planas. 
8. Identificar figuras simétricas. 

Desempenho intermédio 2: 
Identifica, classifica e compara 
sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças. 

 I/ C C/ A  

9. Fazer pavimentações a partir de figuras simples. 
10. Identificar ângulos em objetos da vida diária. 
11. Identificar ângulos retos em polígonos. 
12. Decompor figuras planas noutras figuras planas. 
13. Fazer a planificação do paralelepípedo. 
14. Identificar prismas retos. 
15. Identificar arestas, vértices e faces. 
16. Desenhar figuras planas e referir as suas 

caraterísticas. 
17. Referir o número de lados e de ângulos nas suas 

figuras. 
18. Identificar o retângulo como tendo ângulos retos. 
19. Identificar o quadrado também como um retângulo. 
20. Identificar ângulos agudos e obtusos em polígonos. 

COMPETÊNCIA 

I C A  

21. Identificar polígonos regulares. 
22. Desenhar polígonos na grelha quadriculada. 
23. Descrever a posição de polígonos na grelha 

quadriculada. 
24. Fazer a planificação do prisma reto. 
25. Usar coordenadas para descrever polígonos. 
26. Distinguir ângulos retos de agudos e de obtusos. 
27. Identificar ângulos internos e ângulos externos. 
28. Identificar ângulos verticalmente opostos. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
8. Identifica, interpreta e 

descreve relações 

espaciais, recorrendo a 

conceitos matemáticos 

e situando-se no 

espaço. 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica, interpreta e descreve 
relações espaciais, situando-se no 
espaço em relação a si próprio. 

I C/ A   

1. Situar-se e situar objetos no espaço. 

Desempenho intermédio 2: 
Identifica e interpreta relações 
espaciais situando-se no espaço em 
relação aos outros e aos objetos. 

I C A  

2. Representar itinerários numa grelha quadriculada. 
3. Identificar mudanças de direção nos seus itinerários. 

COMPETÊNCIA 
  I C A 4. Identificar pontos equidistantes na grelha 

quadriculada. 
9. Utiliza e relaciona as 

medidas do Sistema 

Internacional para 

medir comprimentos e 

fazer estimativas 

plausíveis. 

 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena o comprimento 
de objetos, utilizando unidades de 
medida não convencionais. 

I/ C A   

1. Medir objetos através de unidades de medida não 
convencionais. 

2. Comparar os comprimentos de diferentes objetos. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara, ordena e mede o 
comprimento de objetos, utilizando 
unidades de medida convencionais e 
não convencionais. 

I C/ A   

3. Relacionar o metro, o decímetro e o centímetro. 
4. Conhecer as medidas de comprimento convencionais. 

COMPETÊNCIA 
 

 I C A 

5. Utilizar as medidas de comprimento para fazer 
medições. 

6. Medir e calcular o perímetro de polígonos. 
7. Relacionar as medidas de comprimento entre si. 
8. Resolver problemas com medidas de comprimento. 
9. Relacionar as medidas de comprimento em 

problemas 
10. Calcula áreas, utilizando 

e relacionando as 

medidas do Sistema 

Internacional e fazendo 

estimativas plausíveis. 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena áreas, utilizando 
unidades de medida não 
convencionais. 

I IC A  

1. Medir áreas usando medidas não convencionais. 
2. Usar uma unidade de área para comparar várias 

figuras. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara, ordena e determina áreas, 
utilizando unidades de medida 
convencionais e não convencionais. 

 I C C/ A 

3. Medir áreas usando medidas convencionais. 
4. Relacionar o metro quadrado com o centímetro 

quadrado. 
5. Conhecer as medidas de área. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
COMPETÊNCIA 
 

  I C/ A 

6. Relacionar todas as medidas de área entre si. 
7. Fazer conversões das medidas de área. 
8. Conhecer a fórmula para o cálculo de áreas. 
9. Calcular a área de figuras retangulares. 
10. Relacionar as medidas de área em problemas. 
11. Resolver problemas de vários passos relacionando 

medidas de diferentes grandezas. 
GEOMETRIA E 

MEDIDAS 
11. Calcula volumes, 

utilizando e 

relacionando as 

medidas do Sistema 

Internacional e fazendo 

estimativas plausíveis. 

 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena volumes, 
utilizando unidades de medida não 
convencionais. 

I I C A  

1. Calcular volumes usando medidas não convencionais. 
2. Comparar volumes de várias figuras. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara, ordena e determina 
volumes, utilizando unidades de 
medida convencionais e não 
convencionais. 

 I C C/ A 

3. Conhecer as medidas convencionais. 
4. Calcular volumes usando medidas convencionais. 

COMPETÊNCIA 
 

  I C/ A 

5. Fazer conversões com as medidas de volume. 
6. Relacionar as medidas de volume entre si. 
7. Conhecer a fórmula para o cálculo de volumes. 
8. Calcular o volume de um paralelepípedo. 
9. Resolver problemas com medidas de volume. 
10. Relacionar o decímetro cúbico com o litro. 

12. Calcula capacidades, 

utilizando e 

relacionando as 

medidas do Sistema 

Internacional e fazendo 

estimativas plausíveis. 

 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena capacidades, 
utilizando unidades de medida não 
convencionais. 

    

1. Calcular capacidades usando medidas não 
convencionais. 

2. Comparar capacidades de vários objetos. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara, ordena e determina 
capacidades, utilizando unidades de 
medida convencionais e não 
convencionais. 

    

3. Conhecer as medidas de capacidade convencionais. 
4. Calcular capacidades usando medidas convencionais. 

COMPETÊNCIA 
     

5. Fazer conversões das medidas de capacidade. 
6. Relacionar as medidas de capacidade entre si. 
7. Conhecer a fórmula para o cálculo de capacidades. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
8. Calcular a capacidade de um recipiente. 
9. Resolver problemas com medidas de capacidade. 
10. Relacionar o litro com o decímetro cúbico. 

13. Determina massas, 

utilizando e 

relacionando as 

medidas do Sistema 

Internacional e fazendo 

estimativas plausíveis 

de medidas em 

contextos diversos. 

Desempenho intermédio 1: 
Compara e ordena massas, utilizando 
unidades de medida não 
convencionais. 

I I C A  

1. Comparar massas de diferentes objetos. 
2. Usar a balança para conhecer o seu peso. 

Desempenho intermédio 2: 
Compara, ordena e mede massas, 
utilizando unidades de medida 
convencionais e não convencionais. 

 I C C/ A 

3. Fazer estimativas de massas usando as unidades de 
medida. 

4. Medir massas com unidades de medidas 
convencionais. 

5. Relacionar o quilograma e o grama entre si. 
 COMPETÊNCIA 

   I C/ A 

1. Conhecer as medidas de massa. 
2. Relacionar todas as medidas de massa entre si. 
3. Fazer conversões com as medidas de massa. 
4. Resolver problemas com medidas de massa. 

14. Analisa e interpreta 

informação de natureza 

estatística representada 

por pictogramas, 

diagramas e gráficos. 

Desempenho intermédio 1: 
Observa e analisa informação, 
aplicando gráficos de barras e 
pictogramas e recolhendo 
informações básicas  

I I C I/ C 
A  

1. Analisar e interpretar pictogramas. 
2. Ler e interpretar informação apresentada em tabelas 

e gráficos. 
3. Recolher e registar dados. 

Desempenho intermédio 2: 
Recolhe informação, analisa e 
interpreta os dados referentes a 
diagramas de caule e folhas, 
circulares e de Venn. 

 I C/ A  

4. Analisar e interpretar diagramas de Venn. 
5. Analisar e interpretar diagramas de Carrol e 

pictogramas. 
6. Identificar a moda num conjunto de dados. 

COMPETÊNCIA 
 

 I C A 

7. Identificar a amplitude de um conjunto de dados. 
8. Identificar a frequência absoluta e frequência relativa. 
9. Calcular percentagens. 
10. Responder a questões sobre gráficos. 
11. Responder a questões sobre pictogramas. 
12. Responder a questões sobre diagramas de caule-e-

folhas. 
13. Formular questões sobre representações usadas. 

 

 
 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS EXATAS 
ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação;     
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
 15. Concebe e aplica 

estratégias na resolução 

de problemas, 

organizando e tratando 

dados em contextos 

variados. 

Desempenho intermédio 1: 
Formula questões em contextos 
familiares variados para recolha e 
tratamento de dados. 
 

I C C/ A  

1. Colocar questões para recolha e tratamento de 
dados. 

Desempenho intermédio 2: 
Aplica estratégias simples na 
resolução de problemas de 
organização e tratamento de dados. 

I C A  

2. Usar estratégias ao organizar dados e resolver 
problemas. 

COMPETÊNCIA 
  I C A 3. Ser criativo no uso de estratégias para resolver 

problemas. 
COMUNICAÇÃO 
MATEMÁTICA 

16. Exprime ideias 

matemáticas e explica 

raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões através de 

linguagem matemática. 

Desempenho intermédio 1: 
Exprime os seus raciocínios através 
de desenhos e de explicações orais. 

I/ C C/ A   
1. Usar desenhos para explicar os raciocínios 

matemáticos. 

Desempenho intermédio 2: 
Exprime raciocínios e procedimentos 
através de linguagem matemática. 

 I/ C C/ A  
2. Usar linguagem matemática ao explicar os seus 

raciocínios. 

COMPETÊNCIA 
 I C C A 3. Exprimir fundamentadamente os raciocínios 

matemáticos. 
17. Analisa o seu trabalho 

com os outros e em 

autorreflexão para 

identificar progressos, 

lacunas e dificuldades. 

Desempenho intermédio 1: 
Analisa o seu trabalho em trabalho 
orientado a pares,  identificando 
dificuldades na aprendizagem. 

I C/ A   

1. Analisar o próprio trabalho em diálogo com o 
professor. 

2. Identificar as dificuldades com a ajuda do professor. 

Desempenho intermédio 2: 
Analisa o seu trabalho em diálogo 
com os colegas, identificando 
dificuldades e progressos na 
aprendizagem. 

 I C/ A A 

3. Analisar o próprio trabalho em diálogo a pares. 
4. Identificar dificuldades com a ajuda dos colegas. 

COMPETÊNCIA 
4.   I C A 5. Analisar o próprio trabalho em trabalho de grupo. 

6. Identificar dificuldades durante o trabalho de grupo. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EU E O CORPO 1.  Conhece o 

funcionamento do corpo 

humano. 

Desempenho intermédio 1:  
Conhece as principais modificações 
que se vão operando com o 
crescimento e o envelhecimento. 

I C/A   

1. Identificar modificações no corpo.  
2. Identificar diferentes estádios de crescimento. 
3. Localizar numa linha do tempo as mudanças no 

corpo. 
Desempenho intermédio 2:  
Identifica os processos vitais do 
Homem dependentes do 
funcionamento dos sistemas 
orgânicos. 

 I C/A  

4. Conhecer os principais órgãos do corpo humano. 
5. Identificar os principais cuidados a ter com o corpo. 
6. Conhecer o esqueleto humano e a sua composição. 
7. Saber o nome e a função de alguns ossos do corpo. 
8. Relacionar os músculos com o movimento. 
9. Saber o nome e a função de músculos do corpo. 
10. Identificar as funções vitais. 

COMPETÊNCIA 
 

  I C/ A 

11.  Conhecer o funcionamento do sistema respiratório. 
12. Conhecer o funcionamento do sistema digestivo. 
13. Conhecer o funcionamento do sistema circulatório. 
14. Conhecer o funcionamento do sistema reprodutor. 
15. Conhecer o funcionamento do sistema excretor. 
16. Inter-relacionar o funcionamento dos sistemas do 

corpo. 
EU E OS OUTROS 2.  Conhece a comunidade 

que integra. 

Desempenho intermédio 1: 
Relaciona as atividades exercidas por 
membros da família ou da 
comunidade local com as respetivas 
profissões. 

I C A  

1. Conhecer os círculos de vizinhança e a sua 
importância.  

2. Conhecer as diferentes profissões e as suas 
atividades.  

3. Reconhecer a importância de cada profissão na 
sociedade. 

4. Reconhecer atividades existentes na comunidade. 
  Desempenho intermédio 2: 

Identifica o contributo que as 
instituições e serviços da 
comunidade dão para o bem-estar 
das pessoas. 

 I C/ A  

5. Saber o que é uma instituição e qual a sua função.  
6. Conhecer as instituições da comunidade. 
7. Conhecer as atividades económicas da comunidade. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
COMPETÊNCIA 
 

  I C/A 

8. Relacionar instituições, serviços e atividades 
económicas.  

9. Contactar e recolher informações sobre a 
comunidade. 

10. Reconstituir o passado de uma instituição local. 
EU E OS OUTROS 3. Conhece o território, o 

seu ordenamento e 

diversidade cultural do 

país onde vive e/ou de 

onde é natural. 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica os aspetos físicos e 
naturais do território onde vive 
(freguesia e concelho). 

 I C/ A  

1. Localizar a sua freguesia e concelho em mapas.  
2. Identificar algumas formas de relevo na sua região. 
3. Identificar algumas meios aquáticos na sua região. 

Desempenho intermédio 2:  
Identifica os aspetos físicos e 
naturais do país de que é natural ou 
onde reside. 

  I/ C A 

4. Localizar Portugal no mapa da Europa. 
5. Localizar Portugal no planisfério e no globo. 
6. Localizar o país de naturalidade no mapa da Europa. 
7. Localizar o país de naturalidade no planisfério e no 

globo. 
8. Localizar o seu distrito no mapa de Portugal. 
9. Identificar formas de relevo do país de naturalidade. 
10. Identificar meios aquáticos do país de naturalidade. 
11. Identificar paisagens naturais a necessitar de 

proteção. 
12. Identificar espécies a necessitar de proteção. 

COMPETÊNCIA 
   I C/ A 

13. Saber de cor o hino nacional 
14. Conhecer alguns costumes e tradições de Portugal. 
15. Conhecer a importância da diversidade cultural do 

país. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
4.  Conhece a sua história 

individual, da sua 

localidade e do seu país. 

Desempenho intermédio 1:  
Conhece datas, factos e locais 
significativos da sua história 
individual. I C/ A   

1. Saber a sua nacionalidade e naturalidade.  
2. Conhecer os nomes dos familiares mais próximos. 
3. Estabelecer relações de parentesco. 
4. Construir a sua árvore genealógica. 
5. Identificar factos da sua vida num friso cronológico. 
6. Reconhecer locais importantes da sua história 

pessoal. 
Desempenho intermédio 2: 
Conhece a história do local onde 
vive, identificando marcas do 
passado.  I C/ A  

7. Identificar na comunidade figuras da história local.  
8. Conhecer vestígios do passado local. 
9. Conhecer factos e datas importantes para a história 

local. 
10. Conhecer o feriado municipal e os seus motivos. 
11. Conhecer aspetos da cultura do bairro onde vive. 
12. Conhecer aspetos da cultura da localidade onde vive. 
13. Conhecer aspetos da cultura da região onde vive. 

COMPETÊNCIA 
 

  I/C A 

14. Conhecer o significado de década, século e milénio.  
15. Saber o que significam as siglas a.C. e d.C. 
16. Saber o nome dos primeiros povos da Península 

Ibérica. 
17. Conhecer os factos associados à formação de 

Portugal. 
18. Conhecer as dinastias da monarquia. 
19. Conhecer a importância da expansão marítima. 
20. Conhecer as principais personagens dos 

descobrimentos. 
21. Conhecer o fim da monarquia e o início da república. 
22. Conhecer a importância do 25 de abril de 1974. 
23. Saber a importância de vivermos em democracia. 
24. Conhecer os símbolos nacionais. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EU E OS OUTROS 5.  Identifica o espaço da 

União Europeia e de 

outros países da Europa. 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica e localiza Portugal na 
Europa.  I C A 

1. Localizar Portugal no Planisfério e no Globo. 
2. Reconhecer as fronteiras de Portugal. 
3. Perceber que Portugal faz parte do continente 

europeu 
4. Localizar a Europa no Planisfério e no Globo. 

Desempenho intermédio 2:  
Identifica e localiza alguns países da 
Europa.   I/C A 

5. Delimitar no mapa o espaço da União Europeia. 
6. Nomear países da União Europeia. 
7. Localizar no mapa países da União Europeia. 
8. Identificar países que não pertencem à União 

Europeia. 
COMPETÊNCIA 
   I C/ A 9. Saber o que é a União Europeia. 

10. Conhecer os símbolos da União Europeia. 
6.  Compreende que a 

diversidade cultural 

associada aos fluxos 

migratórios enriquece a 

comunidade. 

Desempenho intermédio 1:  
Reconhece a existência de fluxos 
migratórios e a sua proveniência.. 

 I C/ A  
1. Saber o que é migração de pessoas. 
2. Perceber a diferença entre emigração e imigração. 
3. Identificar comunidades migratórias em Portugal. 

Desempenho intermédio 2:  
Reconhece a diferença entre fluxos 
migratórios temporários ou de longa 
duração. 

 I C A 

4. Distinguir fluxos migratórios em função da sua 
duração. 

5. Perceber a diversidade cultural ligada à migração. 

COMPETÊNCIA 
   I/ C A 

6. Acolher a existência de distintas comunidades no 
país. 

7. Compreender o significado de xenofobia. 
8. Identificar e rejeitar práticas xenófobas. 

EU, A VIDA E O 
UNIVERSO 

7.  Tem consciência de que 

os atos do ser humano 

influenciam a qualidade 

do meio ambiente. 

Desempenho intermédio 1:  
Adota práticas que visam a redução 
dos resíduos e a proteção do 
ambiente. 

I C/A   

1. Fazer a separação do lixo em casa e na escola. 
2. Reduzir a quantidade de resíduos produzidos. 
3. Reutilizar materiais, dando-lhes uma nova utilidade. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
Desempenho intermédio 2:  
Identifica problemas ambientais 
existentes na localidade onde vive e 
apresenta propostas de intervenção 

I C A  

4. Identificar realidades de risco para o ambiente. 
5. Apresentar propostas de intervenção no ambiente. 
6. Recuperar materiais degradados e reaproveitá-los. 
7. Renovar os materiais, reinventado o seu uso. 

COMPETÊNCIA I C C A 8. Reciclar para diminuir a quantidade de resíduos. 
9. Transformar materiais usados em novos produtos. 

8.  Conhece os aspetos 

físicos e naturais do 

mundo físico. 

Desempenho intermédio 1:  
Reconhece a existência de diferentes 
aspetos físicos e naturais do 
ambiente próximo. 

 I C/ A  

1. Identificar aspetos do mundo físico da região onde 
vive. 

2. Identificar modificações físicas no meio ambiente. 

Desempenho intermédio 2:  
Reconhece a existência de diferentes 
aspetos físicos e naturais do planeta 
Terra. 

  I C/ A 

3. Reconhecer a divisão da Terra em continentes e 
oceanos. 

4. Relacionar a dimensão dos oceanos e dos 
continentes. 

5. Localizar no planisfério as superfícies terrestres. 
6. Localizar no globo as superfícies terrestres. 
7. Localizar em mapas as principais cadeias montanhas. 
8. Localizar em mapas os principais rios. 
9. Identificar diferentes formas de relevo. 

COMPETÊNCIA 
 

  I C/ A 

10. Localizar em mapas as principais zonas naturais da 
Terra. 

11. Distinguir zona natural de zona modificada pelo 
homem. 

12. Identificar os diferentes agentes erosivos e seus 
efeitos. 

EU, A VIDA E O 
UNIVERSO 

9.  Compreende a 

importância da 

biodiversidade e adota 

estratégias para a 

Desempenho intermédio 1:  
Reconhece a diversidade dos seres 
vivos e distingue-os de seres não 
vivos. 

I C/ A   

1. Identificar seres vivos e seres não vivos. 
2. Reconhecer que os seres vivos têm necessidades 

básicas. 
3. Reconhecer que os seres vivos se reproduzem. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
 proteger. Desempenho intermédio 2:   

Categoriza os seres vivos de acordo 
com semelhanças observáveis. 

 I C/ A  
4. Compreender as cadeias alimentares do seres vivos. 
5. Identificar as características dos animais. 
6. Identificar as características das plantas. 

EU, A VIDA E O 
UNIVERSO 

COMPETÊNCIA 
 

  I/ C A 

7. Interligar características dos seres vivos com o 
habitat. 

8. Conhecer ameaças à biodiversidade dos seres vivos. 
9. Agir na preservação dos seres vivos e da 

biodiversidade. 
10.  Compreende o impacto 

das alterações 

climáticas no 

desenvolvimento 

sustentável da vida no 

planeta. 

Desempenho intermédio 1:  
Reconhece a existência de bens 
comuns à Humanidade (água, ar, sol, 
etc.) e a necessidade da sua 
preservação. 

! C A  

1. Desenvolver hábitos de poupança da água. 
2. Desenvolver hábitos de poupança da eletricidade. 

Desempenho intermédio 2:   
Reconhece os efeitos que as 
modificações ambientais têm nos 
ecossistemas e na vida dos seres 
vivos. 

 I C/A  

3. Conhecer alterações climáticas e as suas 
consequências. 

4. Conhecer o efeito do consumismo nos recursos 
naturais. 

5. Conhecer os efeitos da poluição dos solos. 
6. Conhecer os efeitos da poluição dos rios e dos 

oceanos. 
COMPETÊNCIA 

  I C/A 
7. Conhecer o efeito dos gases de estufa no planeta. 
8. Intervir face a um problema ambiental da 

comunidade. 
11.  Conhece o sistema solar 

e alguns corpos celestes 

existentes no universo. 

Desempenho intermédio 1:  
Identifica o planeta Terra e o seu 
satélite natural. I C/A   

1. Identificar a Terra como um planeta. 
2. Saber que a Terra tem a forma de uma esfera. 
3. Saber que a Terra é formada por continentes e 

oceanos. 
4. Saber o nome do satélite da Terra. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E DO AMBIENTE E DOMÍNIO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 ÁREA CURRICULAR DE ESTUDO DO MEIO 

Nota prévia: A área curricular de Estudo do Meio deve ser trabalhada a partir de temas ligados a uma perspetiva de ação pedagógica associada ao trabalho de pesquisa, trabalho de projeto e 
Aprendizagem Baseada em Projetos/ Problemas (ABP). Como tal, o conteúdo apresentado nesta área curricular não pode ser entendido como um conjunto de temas ou matérias a serem 
desenvolvidas expositivamente (heteronomamente) pelos professores, mas sim a serem incorporados na perspetiva de ação pedagógica referida, de acordo com os centros de interesse 
(desejos, sonhos, necessidades, temas preferidos) de cada aluno ou grupos de alunos. 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EU, A VIDA E O 

UNIVERSO 
Desempenho intermédio 2:   
Conhece o nome dos planetas do 
sistema solar. 

 I C/ A  

5. Conhecer a importância do sol para a vida na Terra. 
6. Reconhecer o Sol como estrela, centro do sistema 

solar. 
7. Localizar a Terra no sistema solar. 
8. Conhecer os movimentos efetuados pela Terra. 
9. Relacionar a rotação da Terra com o dia e a noite. 
10. Relacionar a translação da Terra com as estações do 

ano. 
11. Saber o nome dos planetas do sistema solar. 
12. Conhecer a razão de existência das fases da Lua. 

COMPETÊNCIA 

 I C A 

13. Diferenciar planetas, estrelas e outros corpos 
celestes. 

14. Saber as caraterísticas de planetas do sistema solar. 
15. Conhecer os principais factos da conquista do espaço. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE ARTES VISUAIS 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 
1. Utiliza materiais, 

técnicas e processos 

de registo de acordo 

com a intenção 

expressiva das suas 

produções plásticas. 

Desempenho intermédio 1:  
Usa diferentes materiais e técnicas 
para as suas atividades expressivas, 
em diferentes contextos e situações. 

I/C C C/ A  1. Utilizar técnicas de desenho e pintura nas suas 
criações. 

2. Utilizar diferentes materiais e técnicas nas suas 
criações. 

Desempenho intermédio 2:  
Usa processos de registo de ideias 
(diários gráficos), de organização 
(portfólio) e de trabalho individual e 
de grupo. 

 I/ C C A 3. Usar diários gráficos para registar as ideias criativas. 
4. Organizar as suas produções em portfólios criativos. 

COMPETÊNCIA     5. Usar diferentes técnicas e materiais nas suas criações. 
6. Expor os seus trabalhos, individualmente ou em 

grupo. 
7. Criar cartazes, folhetos e/ ou convites para 

exposições. 
APROPRIAÇÃO, 

REFLEXÃO E 
COMUNICAÇÃO 

2. Usa a linguagem 

elementar das artes 

visuais nas suas 

criações e ao analisar 

diferentes obras e 

manifestações de arte. 

Desempenho intermédio 1:  
Observa diferentes universos visuais, 
tanto do património local como 
global. 

I/ C C A  1. Expressar o que sente face a obras de pintura e 
desenho  

2. Expressar o que sente face a obras de escultura. 
3. Expressar o que sente face a instalações criadas. 

Desempenho intermédio 2:  
Observa e comenta diferentes 
universos visuais,  exprimindo as 
sensações que eles lhe transmitem. 

 I C A 4. Fundamentar a sua opinião sobre exposições 
observadas.  

5. Fundamentar a sua opinião sobre obras de escultura. 
6. Fundamentar a sua opinião sobre instalações 

observadas. 
COMPETÊNCIA 
 

  I/ C A 7. Identificar as técnicas das várias manifestações 
artísticas. 

8. Usar os termos cor, forma e textura nas suas análises. 
9. Usar os termos textura e padrão nas suas análises. 
10. Usar os termos plano, luz e espaço nas suas análises. 
11. Usar os termos volume e matéria nas suas análises. 
12. Usar os termos ritmo e movimento nas suas análises. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO E EXPRESSÃO MUSICAL 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

1. Cria pequenas 

sequências musicais 

ligadas ao quotidiano, 

utilizando diferentes 

fontes sonoras. 

Desempenho intermédio 1:  
Escuta e identifica visual e 
auditivamente os sons do meio 
envolvente. 

I/C C/A   

1. Identificar auditivamente os sons do meio ambiente. 
2. Registar graficamente, os sons do meio ambiente. 
3. Criar um grafismo representativo de cada som ouvido. 

Desempenho intermédio 2:  
Experimenta sons vocais e não 
vocais. 

I/ C C C/ A  

4. Experimentar e explorar sons do corpo. 
5. Experimentar e explorar os sons de objetos do 

quotidiano. 
6. Identificar os sons de instrumentos musicais. 
7. Explorar sons de instrumentos musicais. 
8. Experimentar e explorar sons vocais falados. 
9. Experimentar e explorar sons vocais cantados. 
10. Identificar e descriminar sons vocais (falados e 

cantados. 
 COMPETÊNCIA 

 
  

I/ C C/ A 

11. Improvisar sequências rítmicas com sons da voz 
falada. 

12. Improvisar sequências melódicas com sons da voz 
cantada. 

13. Improvisar sequências harmónicas com a voz 
cantada. 

14. Improvisar usando sons do corpo. 
15. Improvisar com sons de objetos do quotidiano. 
16. Improvisar ritmos com instrumentos de percussão. 
17. Improvisar em grupo ou a solo sequências rítmicas 

com sons de objetos do quotidiano ou instrumentos 
de percussão. 

18. Improvisar melodias usando instrumentos de 
percussão.  

19. Improvisar a partir de ideias não musicais do 
quotidiano. 

20. Criar uma partitura com registos, ordenando-os. 
21. Identificar visualmente os registos de uma partitura. 
22. Elaborar uma partitura simples. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO E EXPRESSÃO MUSICAL 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

2. Canta e toca, a solo ou 

em grupo, canções 

com características 

musicais e culturais 

diversificadas. 

Desempenho intermédio 1: 
Interpreta rimas, trava-línguas, 
lengalengas, etc., usando a voz 
(cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas.  I C C/A 

1. Explorar as potencialidades expressivas da voz. 
2. Explorar as potencialidades de vários materiais 

sonoros. 
3. Improvisar sequências sonoras associadas ao 

movimento. 
4. Improvisar ambientes sonoros para rimas e trava-

línguas. 
5. Improvisar ambientes sonoros para lengalengas e 

histórias. 
Desempenho intermédio 2: 
Toca, a solo e em grupo, pequenas 
peças musicais, suas ou de outros, 
utilizando instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais. 

  I/ C A 

6. Cantar em grupo canções, da sua autoria ou de 
outros, com características musicais e culturais 
diversificadas. 

7. Cantar a solo canções, da sua autoria ou de outros, 
com características musicais e culturais 
diversificadas. 

COMPETÊNCIA 
 

  I C/ A 

8. Tocar as suas peças com instrumentos 
convencionais. 

9. Tocar as suas peças com instrumentos não 
convencionais. 

10. Tocar peças alheias com instrumentos convencionais. 
11. Tocar peças alheias com instrumentos não 

convencionais. 
12. Fazer apresentações musicais. 
13. Articular movimento musical com movimento 

corporal. 
14. Comunicar através do movimento corporal com 

música. 
15. Identificar e caraterizar diferentes instrumentos 

musicais. 
APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

3. Compara 

características 

rítmicas, melódicas, 

harmónicas, 

dinâmicas, formais 

Desempenho intermédio 1:  
Conhece características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura. 

 I C/ A  

1. Identificar o ritmo na música. 
2. Identificar a melodia de uma música. 
3. Identificar a harmonia musical. 
4. Identificar a dinâmica e a intensidade musical. 
5. Saber o que é o timbre. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO E EXPRESSÃO MUSICAL 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
tímbricas e de textura 

em distintos 

repertórios. 

Desempenho intermédio 2: 
Utiliza vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais.   I C/ A 

6. Escutar diferentes obras musicais e emitir a sua 
opinião. 

7. Dar a sua opinião através de termos técnicos da 
música. 

8. Debater sobre diferentes tipos de música ouvida. 
COMPETÊNCIA 
   I C/ A 

9. Identificar caraterísticas rítmicas de uma música. 
10. Identificar caraterísticas melódicas de uma música. 
11. Identificar caraterísticas tímbricas de uma música. 
12. Identificar caraterísticas formais de uma música. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA/ TEATRO 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
APROPRIAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO 

1. Identifica 

personagens, 

cenários, ambientes, 

situações cénicas, 

problemas e 

soluções da ação 

dramática. 

 
 

Desempenho intermédio 1: 
Identifica personagens em diferentes 
ambientes. 

I/ C C/ A   1. Identificar personagens numa representação teatral. 
2. Dar a sua opinião sobre a ação das personagens. 

Desempenho intermédio 2: 
Identifica personagens, cenários e 
ambientes de ação dramática. 

 I C/ A  3. Identificar o conceito de cenário. 
4. Opinar sobre o cenário de uma representação 

teatral. 
COMPETÊNCIA     5. Diferenciar cenário, ambiente e situações cénicas. 

6. Propor soluções para situações da ação dramática. 
7. Criar ambientes dramáticos e justificar as suas 

opções. 
2. Conhece as formas e 

técnicas para um 

ator usar a voz e o 

corpo, de modo a 

caraterizar 

personagens e 

ambiências. 

 

 

Desempenho intermédio 1: 
Reconhece diferentes formas de um 
ator usar a voz (altura e ritmo) e os 
gestos. 

I C/ A   1. Distinguir os conceitos de altura e de ritmo de voz. 
2. Dar a sua opinião sobre a altura de voz de uma ator. 

Desempenho intermédio 2: 
Reconhece as variações da voz e do 
corpo (gestos E expressões faciais) 
no trabalho do ator. 

 I C/ A A 3. Relacionar a voz com os gestos e as expressões 
faciais. 

COMPETÊNCIA     4. Definir uma personagem pela voz, gestos e 
expressões. 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

3. Distingue, pela 

experimentação e 

pela reflexão, jogo 

dramático, 

improvisação e 

representação. 
 

Desempenho intermédio 1:  
Experimenta a representação através 
da incorporação de personagens. 

I C/ A   1. Escolher uma personagem e incorporá-la. 
2. Criar pequenas situações dramáticas ligadas ao dia-

a-dia. 
Desempenho intermédio 2: 
Experimenta a representação e o 
jogo dramático, distinguindo-os. 

 I C C/ A 3. Cria situações dramáticas e assumir personagens. 
4. Criar personagens e incorporá-las. 

COMPETÊNCIA     5. Propor situações de improvisação para colegas. 
4. Reconhece as 

especificidades 

formais do texto 

dramático 

convencional: 

estrutura; 

segmentação; falas e 

Desempenho intermédio 1: 
Reconhece as falas e as cenas como 
características do texto dramático. 

 I/ C  A  1. Identificar as caraterísticas do diálogo e do 
monólogo. 

Desempenho intermédio 2: 
Reconhece algumas especificidades 
do texto dramático convencional: 
cenas, falas e didascálias. 

  I/ C C/ A 2. Identificar cenas e falas numa representação teatral. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA/ TEATRO 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
didascálias. 

 

COMPETÊNCIA     3. Criar cenas e falas para uma representação teatral. 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

5. Explora as 

possibilidades 

expressivas do 

corpo em 

movimento livre e 

na criação de 

personagens e de 

situações. 

 
 

Desempenho intermédio 1: 
Explora as possibilidades motoras e 
expressivas do corpo com a 
orientação do professor. 

I C/ A   1. Usar o corpo em situações de movimento livre. 
2. Mover de forma independente as várias partes do 

corpo. 

Desempenho intermédio 2: 
Explora livremente as possibilidades 
motoras e expressivas do corpo. 

 I C A 3. Usar a improvisação para dar expressividade ao 
corpo. 

COMPETÊNCIA     4. Criar personagens, identificando as suas 
características. 

6. Adequa as 

possibilidades 

expressivas da voz, 

com articulação, 

dicção e projeção 

corretas e 

controlando a 

respiração. 

 

 

Desempenho intermédio 1: 
Experimenta diferentes 
possibilidades expressivas da voz 
com orientação do professor. 

I C/ A   1. Dar diferentes expressividades e intensidades à sua 
voz. 

 

Desempenho intermédio 2: 
Experimenta diferentes 
possibilidades expressivas da voz, 
adequando-as a diferentes situações 
de comunicação. 

 I C A 2. Usa a sua voz de forma orientada. 

COMPETÊNCIA     3. Colocar a voz, adequando-a a diferentes contextos. 

7. Transforma o espaço 

usando elementos 

plásticos/ 

cenográficos e 

tecnológicos: 

formas, imagens, 

luz, som, etc.  

 

Desempenho intermédio 1: 
Constrói cenários com ajuda do 
professor. 

I C/ A   1. Criar cenários sugeridos pelo professor. 

Desempenho intermédio 2: 
Constrói cenários simples sozinho ou 
em grupo. 

 I C/ A A 2. Construir livremente cenários simples.  

COMPETÊNCIA     3. Integrar luminotécnia e o som nos cenários que cria. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA/ TEATRO 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
EXPERIMENTAÇÃO E 

CRIAÇÃO 
8. Produz pequenas 

cenas, explorando 

intencionalmente 

formas de entrada, 

de progressão na 

ação e de saída. 

 

 

Desempenho intermédio 1: 
Cria, com a orientação do professor, 
pequenas cenas a partir de dados 
reais ou fictícios. 

I C/ A   1. Criar pequenas peças de teatro para si e um colega. 

Desempenho intermédio 2: 
Produz em grupo pequenas cenas 
que usam formas de entrada, de 
progressão na ação e de saída.  

 I/ C A  2. Produzir peças de teatro em grupo. 
3. Identificar a entrada, progressão e saída de ação. 
4. Encontra alternativas para as formas entrada, 

progressão da ação e conclusão. 
5. Identificar cenografia, figurinos r maquilhagem. 
6. Identificar iluminação e sonoplastia. 
7. Identifica espaço cénica e cenário. 
8. Identificar o palco, bastidores e camarins. 

COMPETÊNCIA  I C A 9. Cria uma peça teatral com as suas dinâmicas de 
ação. 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

9. Propõe as opções de 

movimento e 

escolhas vocais que 

considera mais 

adequadas para 

comunicar uma 

ideia. 

Desempenho intermédio 1: 
Exprime o que sente sobre as opções 
de movimento utilizadas pelos 
outros para comunicar uma ideia. 

 I/ C A  1. Analisar as peças teatrais criadas em grupo. 
2. Refletir sobre o movimento dos atores nas peças 

criadas. 
3. Propor melhorias nas peças criadas em grupo. 

Desempenho intermédio 2: 
Analisa criticamente as opções de 
movimento e escolhas vocais 
utilizadas por si e por outros para 
comunicar uma ideia. 

 I C/ A  4. Refletir sobre expressões vocais criadas pelos 
atores. 

5. Propor melhorias para as expressões vocais criadas.  

COMPETÊNCIA     6. Assumir a figura de diretor de atores. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTORA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
PERÍCIA E 

MANIPULAÇÕES 
1. Realiza ações motoras 

com aparelhos e com 

uma estrutura rítmica. 

Desempenho intermédio 1:  
Realiza individualmente ações 
motoras básicas de perícia e 
manipulação com bola, arco e 
raquete 

I/C A   1. Lançar para cima uma bola (grande) e recebê-la 
acima da cabeça. 

2. Rodar o arco nos braços de forma controlada. 
3. Rodar o arco no solo e saltar para dentro dele. 
4. Lançar o arco para um colega, de forma controlada. 
5. Dar toques de raquete com uma bola, mantendo-a 

no ar. 
6. Equilibrar uma bola na raquete, em deslocamento. 
7. Controlar uma bola, movendo-a entre o chão e a 

raquete. 
8. Conduzir uma bola com pequenos toques, 

controlando-a. 
PERÍCIA E 

MANIPULAÇÕES 
 Desempenho intermédio 2:  

Realiza ações motoras estruturadas, 
de perícia e manipulação com balão, 
bola de espuma e corda. 

 I/ C A  9. Lançar uma bola, por cima, na direção de um alvo 
fixo.  

10. Lançar uma bola, por baixo na direção de um alvo 
fixo. 

11. Lançar o arco, rolando-a de modo a que ele volte 
para si. 

12. Rodar a corda com as mãos afastadas do corpo. 
13. Saltar individualmente à corda. 
14. Saltar à corda a pares. 
15. Entrar numa corda, movimentada por dois colegas. 
16. Cabecear um balão e recebê-lo com as mãos. 
17. Cabecear um balão na direção de um colega. 
18. Passar uma bola em passe picado, estando parado. 
19. Passar uma bola em passe picado, em movimento. 
20. Passar uma bola em passe pingado, estando 

parado. 
21. Passar uma bola em passe pingado, em movimento. 
22. Passar uma bola, em passe de peito, estando 

parado. 
23. Passar uma bola, em passe de peito, em 

movimento. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTORA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
PERÍCIA E 

MANIPULAÇÕES 
 COMPETÊNCIA 

 
 I C A 24. Lançar uma bola à parede e recebê-la.  

25. Driblar com uma das mãos, em deslocamento. 
26. Em movimento, passar a bola de várias formas. 
27. Receber uma bola com as duas mãos, estando 

parado. 
28. Receber uma bola com as duas mãos, em 

movimento. 
29. Receber uma bola com a cabeça e passá-la. 
30. Receber uma bola com um pé, controlando-a. 
31. Fazer toques de bola, parado e de forma 

controlada. 
32. Pontapear uma bola com precisão e à distância. 

DESLOCAMENTOS E 
EQUILÍBRIOS 

2. Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamento e 

equilíbrio, no solo e 

em aparelhos, 

segundo uma 

estrutura rítmica, 

encadeamento, ou 

combinação de 

movimentos. 

Desempenho intermédio 1:  
Realiza ações motoras de 
deslocamentos no solo (rastejar, 
rolar, saltar, cair, subir e descer) e 
com alguns aparelhos. 

I/ C A   1. Rastejar de bruços com o apoio das mãos e ou dos 
pés.  

2. Rastejar de costas com o apoio dos pés e ou das 
mãos. 

3. Rolar sobre si próprio. 
4. Saltar de um plano superior com receção 

equilibrada. 
5. Subir e descer o espaldar, de forma controlada. 

DESLOCAMENTOS E 
EQUILÍBRIOS 

 Desempenho intermédio 2:  
Realiza ações motoras variadas e 
dinâmicas de deslocamento com 
equilíbrio no solo e em vários 
aparelhos. 

 I C/ A  6. Saltar sobre obstáculos com chamada a um pé.  
7. Saltar sobre obstáculos com chamada a pés juntos. 
8. Saltar para uma mesa ou plinto de forma 

controlada. 
9. Saltar em comprimento após corrida de balanço. 
10. Saltar em altura com chamada a um pé. 
11. Cair voluntariamente, rolando para amortecer a 

queda. 
 COMPETÊNCIA 

 
 I C A 12. Realizar várias ações motoras, combinando-as no 

solo. 
13. Realizar várias ações motoras com aparelhos. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTORA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
JOGOS 3. Participa em jogos, 

ajustando o seu 

comportamento 

motor à situação 

proporcionada pelo 

jogo e ao seu 

objetivo. 

Desempenho intermédio 1:  
Pratica jogos infantis que usam 
situações de equilíbrio, corrida e 
combinação de vários apoios. 

I /C A   1. Realizar posições de equilíbrio.  
2. Correr, fazendo fintas e mudanças de velocidade e 

direção  
3. Combinar apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas. 

 Desempenho intermédio 2:  
Pratica jogos infantis que envolvem 
situações de lançamentos e 
pontapés de precisão e à distância.  

I/C A   4. Lançar com precisão e à distância. 
5. Pontapear com precisão e à distância durante um 

jogo. 

 COMPETÊNCIA 
 

I/C A   6. Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras. 

 4. Realiza habilidades 

básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais, com 

oportunidade e 

correção de 

movimentos. 

Desempenho intermédio 1:  
Pratica jogos infantis, com bolas, 
com passe e receção, toques, 
impulsão, batimentos, condução e 
remate. 

 I/ C A  1. Receber a bola com as duas mãos durante um jogo. 
2. Passar a bola a um companheiro durante um jogo.  
3. Fazer toques de sustentação para um companheiro. 

  Desempenho intermédio 2:  
Pratica jogos infantis que usam 
situações de passe e receção, 
movimentos variados e percurso 
com testemunhos. 

 I C/ A  4. Passar a bola a um companheiro que esteja liberto.  
5. Intercetar o passe ou esquivar-se durante um jogo.  
6. Impulsionar uma bola na direção de um 

companheiro. 
7. Rematar acertando no alvo. 
8. Saltar em comprimento após corrida de balanço. 
9. Saltar em comprimento com receção controlada. 
10. Saltar em altura após corrida de balanço. 
11. Saltar em altura com chamada a um pé. 
12. Lançar a bola após corrida de balanço. 
13. Entregar e receber o testemunho em movimento. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTORA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
  COMPETÊNCIA   I/ C A 14. Criar linhas de passe durante um jogo.  

15. Intercetar o passe ou esquivar-se durante um jogo. 
16. Perseguir um adversário, usando mudanças de 

direção.  
17. Perseguir um adversário com mudanças de 

velocidade. 
18. Escolher e perseguir um dos adversários, 

apanhando-o. 
19. Fugir e/ou esquivar-se do adversário. 
20. Coordenar a sua ação com a do(s) companheiro(s). 
21. Tratar cordialmente colegas de equipa e 

adversários. 
22. Aceitar as decisões da arbitragem. 
23. Adequar as suas ações às regras do jogo. 
24. Participar de forma ativa e positiva no jogo. 
25. Participar ativamente nos jogos pré-desportivos. 
26. Participar ativamente nos jogos coletivos 

desportivos. 
GINÁSTICA 5. Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou 

sequências no solo, 

encadeando e ou 

combinando as 

ações com fluidez e 

harmonia de 

movimento. 

Desempenho intermédio 1:  
Realiza habilidades combinando 
posições de equilíbrio estático com 
marcha.  

  I/ C A 1. Saltar ao eixo por cima de um companheiro após 
corrida. 

2. Combinar habilidades motoras em percursos no 
solo. 

3. Combinar habilidades motoras usando aparelhos. 
4. Fazer a cambalhota à frente num plano inclinado. 
5. Usar o arco numa sequência gímnica. 
6. Usar a corda numa sequência gímnica. 
7. Rolar uma bola sobre as várias superfícies do corpo. 
8. Fazer a cambalhota à retaguarda. 
9. Executar posições de flexibilidade simples. 

  Desempenho intermédio 2:  
Executa posições de flexibilidade 
corporal.   
 

  I/ C A 10. Rodar o arco em percursos diversificados. 
11. Rolar a bola em percursos diversificados. 
12. Saltar à corda em percursos diversificados. 
13. Executar posições de flexibilidade variadas. 
14. Saltar ao eixo, controlando a chamada a pés juntos. 
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DOMÍNIO CURRICULAR DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ÁREA CURRICULAR DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTORA 

DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS  

NO FINAL DO CICLO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

DE CADA COMPETÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO NO CICLO 

I – Introdução; C – Consolidação; 
A – Aquisição 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
  COMPETÊNCIA 

 
  I C/ A 15. Subir para a posição de pino. 

16. Executar o pino para apoio. 
17. Executar o pino individualmente. 
18. Executar o pino, seguido de cambalhota à frente. 
19. Fazer a roda. 
20. Integrar várias habilidades em apresentações 

gímnicas. 
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COMPETÊNCIAS AUTORREGULATÓRIAS 
DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 
COMPETÊNCIAS 

NO FINAL DO CICLO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DE CADA COMPETÊNCIA 
PLANIFICAR 1. Elabora um plano para o seu trabalho, de forma 

estruturada. 

Desempenho intermédio 1:  
Desenvolve a sua atividade de acordo com o plano traçado, com a ajuda do professor. 
Desempenho intermédio 2:  
Elabora um plano simples para o seu trabalho. 
COMPETÊNCIA 

MONITORIZAR 2. Pensa nas melhores estratégias para conseguir 

cumprir o seu plano de trabalho. 

Desempenho intermédio 1:  
Demonstra capacidade de concentração no seu trabalho. 
Desempenho intermédio 2:  
Pensa sobre aquilo que vai fazendo, introduzindo modificações durante o seu trabalho. 
COMPETÊNCIA 

3. Consegue perceber o que já sabe, explicando-o de 

modo detalhado. 

Desempenho intermédio 1:  
Consegue perceber algumas aprendizagens já adquiridas. 
Desempenho intermédio 2:  
Consegue perceber o que já sabe, explicando-o de forma simples. 
COMPETÊNCIA 

4. Revê e corrige o seu trabalho à medida que ele se 

desenvolve. 

Desempenho intermédio 1:  
Revê o seu trabalho com o apoio do professor. 
Desempenho intermédio 2:  
Revê o seu trabalho no final de o realizar. 
COMPETÊNCIA 

5. Quando necessário, dialoga com os colegas sobre o 

trabalho que está a realizar, analisando-o. 

Desempenho intermédio 1:  
Dialoga com os colegas durante o trabalho sobre situações indiretamente ligadas à atividade. 
Desempenho intermédio 2:  
Dialoga com os colegas sobre o trabalho, dando esclarecimentos e/ou ultrapassando dificuldades. 
COMPETÊNCIA 

6. Ultrapassa autonomamente as suas dificuldades. Desempenho intermédio 1:  
Ultrapassa as suas dificuldades pedindo logo a ajuda do professor. 
Desempenho intermédio 2:  
Ultrapassa as duas dificuldades pedindo o apoio dos colegas. 
COMPETÊNCIA 

7. Ao apoiar os colegas, não lhes dá respostas, mas 

ajuda-os a pensar na solução para ultrapassarem as 

dificuldades. 

Desempenho intermédio 1:  
Ao apoiar os colegas nas suas atividades dá-lhes as respostas que considera estarem corretas. 
Desempenho intermédio 2:  
Manifesta disponibilidade e interesse em apoiar os colegas nas suas dificuldades. 
COMPETÊNCIA 
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COMPETÊNCIAS AUTORREGULATÓRIAS 
DOMÍNIOS DE 

COMPETÊNCIAS 
COMPETÊNCIAS 

NO FINAL DO CICLO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DE CADA COMPETÊNCIA 
MONITORIZAR 8. Tem presente na sua ação os objetivos de 

aprendizagem das áreas curriculares. 

Desempenho intermédio 1:  
Identifica os objetivos de algumas das atividades que realiza. 
Desempenho intermédio 2:  
Identifica os objetivos das atividades depois de as realizar. 
COMPETÊNCIA 

9. Procura autonomamente materiais que ajudam a 

trabalhar os objetivos de aprendizagem. 

Desempenho intermédio 1:  
Pede ao professor materiais que podem ajudar a trabalhar os objetivos de aprendizagem. 
Desempenho intermédio 2:  
Procura com os colegas materiais que podem ajudar a trabalhar os objetivos de aprendizagem. 
COMPETÊNCIA 

10. Avalia o seu trabalho de forma objetiva e completa. Desempenho intermédio 1:  
Identifica situações em que deve melhorar a sua aprendizagem, com a ajuda do professor. 
Desempenho intermédio 2:  
Identifica autonomamente algumas situações em que deve melhorar a sua aprendizagem. 
COMPETÊNCIA 

AVALIAR 11. Identifica estratégias de sucesso e aplica-as em 

situações similares. 

Desempenho intermédio 1:  
Identifica algumas estratégias de sucesso, mas tem dificuldade em as aplicar em situações 
similares. 
Desempenho intermédio 2:  
Identifica estratégias de sucesso e aplica algumas delas em situações similares. 
COMPETÊNCIA 

 
 


