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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Critérios Gerais de Avaliação 

Domínios Cognitivo e Psicomotor 

Criar e Avaliar Muito Bom / 5 

70% Aplicar e analisar Bom / 4 

Recordar e Compreender Suficiente / 3 

Domínio das atitudes e 

desenvolvimento de competências: 

Perfil de Aluno 

• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento Crítico 

• Criatividade 

30% 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA 

A classificação sumativa no final de cada período será a média dos valores obtidos em cada domínio de aprendizagem (70%) e a média dos valores obtidos no 
perfil de aluno (30%) 
 
Os domínios serão avaliados preferencialmente pelos instrumentos de avaliação apresentados ou por outros que o docente considere necessários de acordo com 
a individualidade de cada aluno 
 
Os instrumentos de avaliação são formativos e fornecem pistas para a melhoria das aprendizagens a realizar pelo aluno e como evidências do conhecimento 
adquirido e o nível atingido pelo aluno. 
 
O perfil de aluno é apresentado de uma forma genérica na ficha individual do aluno na “Área de Competências Transversais”. Os  valores apresentados para cada 

aluno são uma reflexão entre todos os docentes. 

  Domínios de Aprendizagem Conteúdos Instrumentos de Avaliação Formativos Ponderação 
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De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

Mini-teste 
Office 365 forms ou Escola Virtual 
Ficha formativa 
Questão de aula 
Exercício Prático 
Trabalho de pesquisa 
Teste 
Teste com consulta 
Diário Gráfico 
Trabalho Prático 
Relatório 
Criação 
Observação Direta 
Trabalho de pesquisa e investigação 
Apresentação Escrita Individual 
Apresentação Oral Individual 
Projeto 

70% 

  Perfil de Aluno Descritores Instrumentos de Avaliação Ponderação 
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• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento 
Crítico 

• Criatividade 

O perfil de alunos será 
avaliado de acordo com 

uma tabela de descritores 
comum a todos os 

docentes 

Observação direta 30% 
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5.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Ciências 
Naturais 

1 Unidade didática 1 - O 
planeta Terra e a vida 

1.º Período 2.º Período 1.A Água, o Ar, as Rochas e 
o Solo - Materiais Terrestres 

1. A Terra, um planeta especial  

2. O solo, suporte da vida  

3. Rochas e minerais 
4. A água e os seres vivos  

5. A água e a atividade humana 
6. A atmosfera e os seres vivos 

 
2 Unidade didática 2 - 

Diversidade nas plantas 
2.º Período 2.º Período 1.Diversidade dos seres vivos e 

suas interações com o meio 
1. Influência dos fatores abióticos nas plantas 
2. Proteção da biodiversidade vegetal  

3 Unidade didática 3 - 
Diversidade nos animais 

2.º Período 3.º Período 1. Diversidade dos seres vivos e 
suas interações com o meio 
2. Unidade na diversidade de 
seres vivos 

1. Os animais nos seus ambientes  
2. Regimes alimentares nos animais  
3. Reprodução dos animais  
4Influência dos fatores abióticos nos animais  
Proteção da biodiversidade animal  
Classificação dos seres vivos  

4 Unidade didática 4 - O 
microscópio e a célula 

3.º Período 3.º Período 1.Unidade na diversidade de 
seres vivos 

A descoberta do mundo invisível  
A célula, unidade básica da vida 

Educação 
Física 

1 Unidade Didática 1 - Viver 
com Energia 1 

1.º Período 1.º Período Aptidão Física 
Individuais 
Jogos Desportivos Coletivos 
Ginástica 

Testes de Condição Física - Fit Escolas 
Ginástica de Solo Badminton Jogos Pré desportivos coletivos  
Basquetebol 
Voleibol 

 
2 Unidade Didática 2 - 

Mexendo e Coreografando 
1 

2.º Período 2.º Período Aptidão Física 
Dança 
Ginástica 
Jogos Desportivos Coletivos 

Testes de Condição Física - Fit Escolas 
Noção de Ritmo Musical 
Ginástica de Aparelhos 
Andebol  

3 Unidade Didática 3 - 
Consolidando 1 

3.º Período 3.º Período Aptidão Física 
Jogos Desportivos Coletivos 
Ginástica Individuais 

Jogos Desportivos Coletivos, onde os alunos revelaram maiores dificuldades. 
Ginástica - rever conhecimentos. Testes de condição física - Fit Escolas Atletismo 

Educação 
Tecnológica 

1 Unidade didática 1 -  
Automáta 

1.º Período 2.º Período Processos tecnológicos 
Recursos e utilizações 
tecnológicas 
Tecnologia e sociedade 

- Comunicação tecnológica  
- Fontes de energia  
- Medições    
- Tecnologia e objeto técnico   

2 Unidade didática 2 – 
FlutuArte 

2.º Período 3.º Período Processos tecnológicos 
Recursos e utilizações 
tecnológicas 
Tecnologia e sociedade 

- Comunicação tecnológica  
- Fontes de energia  
- Medições    
- Tecnologia e objeto técnico  

Educação 
Visual 

1 Unidade didática 1 – 
Retrato e Autorretrato - 5.º 
ano 

1.º Período 1.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Tipos de desenho  
O desenho Rigoroso  
 - Geometria  
Módulo e Padrão  
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2 Unidade didática 2 – O 

Rapaz de Bronze  
2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Materiais de desenho e de pintura  
- Texturas 

 
3 Unidade didática 3 – 

Comunicação  
3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Materiais de desenho e de pintura  
- Geometria  
Divisão da circunferência e polígono inscrito  
Forma e estrutura       
- Comunicação  

História e 
Geografia de 
Portugal 

1 A Península Ibérica- 
Localização e Quadro 
Natural 

1.º Período 1.º Período A Península Ibérica - Localização 
e Quadro Natural 

Localização/ Quadro Natural 
Conhecer a localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no mundo;   
Conhecer e compreender o relevo, o clima e a hidrografia da Península Ibérica.   

2 A Península Ibérica: 
Passagem e fixação de 
povos 

1.º Período 2.º Período A Península Ibérica: dos 
primeiros povos à formação de 
Portugal.  

As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica.  
Os Romanos na Península Ibérica. 
Os Muçulmanos na Península Ibérica. A formação do reino de Portugal.  

3 Portugal do séc. XIII ao séc. 
XVII 

2.º Período 3.º Período Portugal do séc. XIII ao séc. XVII  
- Portugal nos séculos XIII e XIV (1383-85: Um tempo de revolução); 
- Portugal nos séculos XV e XVI; 
- Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência.  

Informática 1 5.1 CRIAR E INOVAR – 
Ambientes Computacionais  

1.º Período 1.º Período CRIAR E INOVAR O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Conhecer as 
potencialidades dos ambientes de programação; Compreender o conceito de algoritmo e elaborar 
algoritmos simples; Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou detetando erros nos 
mesmos; Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou 
simulados), utilizando aplicações digitais; Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.   

2 5.2 Criar e Inovar – Escrita 
Criativa 

2.º Período 2.º Período CRIAR E INOVAR O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Conhecer as 
potencialidades de diferentes aplicações digitais, por exemplo, de escrita criativa; caracterizar, pelo 
menos, uma das ferramentas digitais abordadas; produzir artefactos digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.   

3 5.3 CRIAR E INOVAR – 
Realidade Aumentada 

3.º Período 3.º Período Criar e Inovar O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Conhecer as 
potencialidades da realidade aumentada; caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais 
abordadas; compreender o conceito de algoritmo e elaborar algoritmos simples; produzir artefactos 
digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.   

4 5.4 Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 

1.º Período 3.º Período Segurança, Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes Digitais 

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

5 5.5 Investigar e Pesquisar 1.º Período 3.º Período Investigar e Pesquisar O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de: Planificar estratégias de investigação 
e pesquisa a realizar online; Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes; Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e 
funções simples de pesquisa; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de 
apoio ao processo de investigação e pesquisa; Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades 
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de ferramentas para apoiar o processo de investigação e pesquisa online; Realizar pesquisas, utilizando 
os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; Analisar criticamente a 
qualidade da informação; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a 
organização e gestão da informação.   

6 5.6 Comunicar e colaborar 1.º Período 3.º Período Comunicar e colaborar O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração, sendo capaz de: Identificar 
diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; Selecionar as soluções 
tecnológicas, mais adequadas, para realização de trabalho colaborativo e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados; Apresentar e partilhar os produtos 
desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados.  

Inglês 1 Unidade Didática 1 - My 
Family and I 

1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 
Reading&Listening 
Vocabulary 
GrammarWritingSpeaking 
Competência Intercultural 

Personal information; Family members; Jobs;  
New school new friends; A diary entry;  
Question words; Personal pronouns; Verb to be; Possessive determiners; Have got; So and because;    
My avatar profile; Describing my family;  
English speaking countries; Royal jobs;   

2 Unidade Didática 2 - Home 
is where the heart is  

1.º Período 1.º Período Competência 
ComunicativaReading&Listening
VocabularyGrammarWritingSpea
king 
Competência Intercultural 

Types of houses; Parts of the house; Things in the house;  
Describing my favourite room;   
There to be; How many; opposite adjectives; and, but; Prepostions of place;  
Unusual houses around the world;  

 
3 Unidade Didática 3 - 

Looking great 
2.º Período 2.º Período Competências Comunicativas: 

Reading&Listening 
Vocabulary 
GrammarWritingSpeaking 
Intercultural domain 
 

Physical description and personality; 
Clothes and footwear; 
Describing and identifying people; Interviewing my favourite celebrity;Weird fashion trends around the 
world 
Adjectives 
Possessive case " 's" 
of 
Why 
Because 
Whose 
Phrasal verbs 
Possessive pronouns 
Present continuous  

4 Unidade Didática 4: Have a 
nice day! 

2.º Período 2.º Período Competências Comunicativas:
VocabularyReading&ListeningGr
ammarSpeakingWriting 
Intercultural domain 

Daily routine; Free-time activities 
Describing one's favourite day of the week; talking about daily routine; Talking about likes and dislikes;  
Affirmative; negative; interrogative; Present simple vs present continuous; How often; adverbs of 
frequency and time; 
Describing my daily routine;   

5 Unidade Didática 5 - Let's 
Party 

3.º Período 3.º Período Competências Comunicativas: 
VocabularyReading&ListeningGr
ammarSpeakingWriting 
Intercultural domain 

Food and places to eat; Public signs, notices and messages; Party food and meals; Shopping for food 
"Making and responding to suggestions"; "Writing an email" 
Articles: a, an, the; some, any; opposite verbs; 
imperative 
"Talking about likes and dislikes"; "Talking about food at a party"; "Shopping for food" 
What the world eats 

Matemática 1 5.1 - Divisibilidade 1.º Período 1.º Período Números e Operações Critérios de divisibilidade; 
Propriedades dos divisores; 
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Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números naturais; 
Algoritmo de Euclides.  

2 5.2 Figuras no Plano 1.º Período 2.º Período Geometria e Medida Ângulos: Construções com régua e compasso;  
Medidas de amplitude. 
Ângulos. Paralelismo e perpendicularidade.  
Triângulos. 
Triângulos e quadriláteros. 
Critérios de igualdade de triângulos; construção de triângulos.  

3 5.3 Racionais 1.º Período 2.º Período Números e Operações 
Álgebra 

Frações: Simplificação 
Frações: Comparação e ordenação; 
Propriedades da adição e da multiplicação de números naturais; 
Números racionais não negativos: operações e suas propriedades; 
Numerais mistos; Percentagens  

4 C 1.5 Organização e 
Tratamento de Dados - 5.º 
ano 9.º 

3.º Período 3.º Período Organização e Tratamento de 
Dados  

5.º - Referenciais cartesianos, ortogonais e monométricos; Tabelas de frequências absolutas e relativas; 
Gráficos de barras e de linhas; Média aritmética 
6.º - População, amostra e variáveis estatísticas; Média, moda e amplitude; Gráficos circulares.  
7.º - Medidas de localização central 
8.º - Diagrama de extremos e quartis 
9.º - Histogramas   

5 5.4 Áreas de figuras planas 3.º Período 3.º Período Geometria e Medida Distância de um ponto a uma reta e entre retas paralelas; 
Área de retângulos de lados de medida racional; 
Fórmulas para a área de paralelogramos e triângulos. 

Música 1 U.D. 1 - Elementos Musicais 1.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

-Altura 
- Dinâmica 
- Ritmo 
- Forma Timbre 
- Textura  

2 U.D. 2 - O Corpo e a Música 1.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

-Corpo Humano. 
- Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas, utilizando sons do corpo humano.  

3 U.D. 3 - A Voz e a Música 1.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

-A Voz 
- Sistema Respiratório 
- Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento 
instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas, utilizando a voz.  

4 U.D. 4 - Instrumentos 
Musicais não convencionais 

1.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

- Música e reaproveitamento de material reciclado. Reciclagem. 
- Objetos e instrumentos como fontes sonoras não convencionais. 
- Tocar diversos instrumentos musicais não convencionais, a solo e em grupo, repertório variado, 
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas, utilizando fontes sonoras não convencionais.   

5 U.D. 5 - Instrumentos 
Musicais 

1.º Período 3.º Período Interpretação e Criação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

-Instrumentos Orff (1º/2º/3º Períodos) 
- Instrumentos Tradicionais Portugueses (1º Período) 
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-Instrumentos de Orquestra (2º Período) 
- Instrumentos Eletrónicos (2º Período)  
- Instrumentos Tradicionais do Mundo (3º Período)    

6 U.D. 6 - Estilos Musicais em 
Portugal 

1.º Período 1.º Período Apropriação e Reflexão -Estilos e Géneros Musicais em Portugal (Fado; Música Tradicional Portuguesa; Música Erudita, 
Jazz/Blues, Pop, Rock, Hip-Hop) 
- Relacionar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e 
de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais em Portugal. 
- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais em Portugal. 
- Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros) ao vivo ou gravados de diferentes tradições e 
épocas utilizando vocabulário.  

7 U.D. 7 - Estilos Musicais no 
Mundo 

2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão -Estilos Musicais no Mundo (Música Eletrónica, Música Erudita, Jazz/Blues, Funk, Reggae, Pop, Rock, Hip-
Hop) 
- Relacionar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e 
de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais. 
- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
- Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros) ao vivo ou gravados de diferentes tradições e 
épocas utilizando vocabulário.  

8 U.D. 8 - Multiculturalidade 
Musical 

3.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 
Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação  

-Géneros Musicais de diferentes culturas - ambientes sonoros contrastantes. 
- Relacionar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e 
de textura em peças musicais de géneros musicais de culturas distintas. 
- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
- Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros) ao vivo ou gravados de diferentes tradições, 
épocas e culturas utilizando vocabulário. 

Português 1 Unidade Didática 1 - Lendas 
e contos de Portugal e do 
mundo 

1.º Período 1.º Período Educação literária 
Leitura   
Gramática 
Oralidade 
 
Escrita 

Leitura e audição de lendas e contos 
Relações intertextuais 
Leitura de textos não literários 
Classes de palavras 
Tipos de frase 
Funções sintáticas 
Compreensão oral 
Expressão oral 
Produção e revisão de texto  

2 Unidade Didática 2 - O 
Rapaz de Bronze, de Sophia 
de Mello Breyner Andresen 

2.º Período 2.º Período Educação literária 
Leitura  
Gramática 
Oralidade 
Escrita 

Leitura extensiva: O Rapaz de Bronze, Sophia de Mello Breyner Andresen 
Recursos expressivos 
Leitura de textos não literários 
Funções sintáticas 
Classes de palavras 
Compreensão oral 
Produção e revisão de texto  

3 Unidade Didática 3 - A viúva 
e o papagaio, Virginia Woolf 

2.º Período 3.º Período Educação literária Leitura extensiva: A viúva e o papagaio, Virginia Woolf 
Relações intertextuais 
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Leitura  
Gramática 
Oralidade 
Escrita 

Leitura de textos não literários 
Classes de palavras 
Flexão verbal 
Compreensão oral 
Produção e revisão de texto 

 


