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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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6.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Ciências 
Naturais 

1 Unidade didática 1 - 
Alimentação e digestão 

1.º Período 1.º Período 1.Trocas nutricionais entre o 
organismo e o meio: noa animais 

1. Alimentação equilibrada e segura 
2. Processo digestivo no ser humano 
3. Sistemas digestivos das aves e dos ruminantes  

2 Unidade didática 2 - O 
sistema cardiorrespiratório 

2.º Período 2.º Período 1. Trocas nutricionais entre o 
organismo e o meio: nos animais 

1. Sistema respiratório humano 
2. Órgãos respiratórios nos animais 
3. Sistema cardiovascular  

3 Unidade didática 3 - A 
excreção 

2.º Período 2.º Período 1. Trocas nutricionais entre o 
organismo e o meio: nos animais 

1. Sistema urinário humano 
2. A pele  

4 Unidade didática 4 - 
Reprodução humana e 
higiene 

2.º Período 2.º Período 1. Transmissão da vida: 
reprodução no ser humano 
2. Microrganismos 
3. Higiene e problemas sociais 

1. Puberdade como uma fase do crescimento humano 
2. Os sistemas reprodutores humanos 
3. Processo de reprodução humana 
4. Papel dos microrganismos para o ser humano. 
5. Quais são as defesas do organismo humano contra os organismos invasores? 
6. Influência da higiene e da poluição na saúde humana  

5 Unidade didática 5 - As 
plantas 

3.º Período 3.º Período 1. Trocas nutricionais entre o 
organismo e o meio: nas plantas 
2. Transmissão da vida: 
reprodução nas plantas 

1. Importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas plantas 
2. Importância das plantas como fonte de nutrientes, de matéria-prima e de renovação do ar atmosférico 
3. Mecanismo de reprodução das plantas com semente 

Educação 
Física 

1 Unidade Didática 1 - Viver 
com Energia 2 

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

Testes de condição física - Fit Escolas 
Andebol; Voleibol 
Ginástica de Solo 
Badminton 
Dança - Noção de Ritmo Musical  

2 Unidade didática 2 - 
Mexendo e Coreografando 
2 

2.º Período 2.º Período Aptidão Física 
Dança 
Ginástica 
Jogos desportivos coletivos 

Testes de condição física - Fit Escolas 
Ginástica Acrobática 
Merengue 
Tag Rugby 
Iniciação Voleibol  

3 Unidade Didática 3 - 
Consolidando 2 

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

Onde os alunos revelaram mais dificuldades 
Aplicação da bateria de testes - Fit Escolas 

Educação 
Tecnológica 

1 Unidade didáctica-
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 - 6.ºano 

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  
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Educação 
Visual 

1 Unidade didática 1 – Sólidos 
em Árvore  

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

- A Cor  
- Volumes e representações  
- Estudo da forma  
A mensagem Visual   

2 Unidade didática 2 – Pião 
ótico  

2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- A Cor  
Significado da cor  
- Geometria   

3 Unidade didática 3 – 
Dicotomias e 
relação/estrutura dos 
objetos no espaço  

2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- A Cor  
- Relações e espaços     
- A mensagem Visual  

 
4 Unidade didática 4 – 

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  
- Estudo da forma  

História e 
Geografia de 
Portugal 

1 Portugal do séc. XVIII ao 
séc. XIX 

1.º Período 1.º Período - Portugal do séc. XVIII ao séc. 
XIX. 

Portugal no séc. XVIII 
- O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII; 
O triunfo do liberalismo 
- A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal; 
-Portugal na segunda metade do séc. XIX.   

2 Portugal do século XX 2.º Período 3.º Período Portugal do século XX  
- Da revolução republicana de 1910 à ditadura militar de 1926; 
- O Estado Novo em Portugal; 
- O  25 de abril de 1974 e o regime democrático; 
- Espaços que Portugal integra.   

3 Portugal Hoje 3.º Período 3.º Período Portugal Hoje - A população portuguesa; 
- Os lugares onde vivemos; 
- As atividades que desenvolvemos; 
- O mundo mais perto de nós; 
- Como ocupamos os tempos livres; 
- Lazer e património. 

Informática 1 6.1 CRIAR E INOVAR – 
Artefactos Digitais 

1.º Período 1.º Período Criar e Inovar Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Reconhecer as potencialidades de 
aplicações digitais; elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais 
ou simulados), utilizando aplicações digitais; produzir e modificar artefactos digitais criativos, para 
exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.   

2 6.2 CRIAR E INOVAR – 
Dados e Estatística 

2.º Período 2.º Período Criar e Inovar Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Reconhecer as potencialidades de 
aplicações digitais; conhecer as potencialidades de aplicações digitais de iniciação à organização e 
tratamento de dados; produzir e modificar artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos 
e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.   

3 6.3 CRIAR E INOVAR - 
Imagem 

3.º Período 3.º Período Criar e Inovar Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Diferenciar as potencialidades e 
os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e a inovação, 
aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados; Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo 



PLANIFICAÇÕES 18/19 

Página 4 de 7   Ano Letivo 18/19 

planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, 
as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos desenhados; Produzir, 
modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os 
projetos desenhados.   

4 6.4 Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 

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

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 
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 aplicações digitais e de navegação na 
Internet, adotando 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 
criação e utilização de palavras-chave seguras.   

5 6.5 Investigar e pesquisar 1.º Período 3.º Período Investigar e Pesquisar Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online: Formular questões que permitam 
orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; Definir palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de aplicações 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 a gestão da informação.   

6 6.6 Comunicar e Colaborar 1.º Período 3.º Período Comunicar e Colaborar Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração: Identificar novos 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 - It's my 
life 

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

- Physical appearance, personality, housework and routines; 
- Adjectives (opposites, reflexive pronouns, modal verb (should), present simple, connectors (then, later, 
after that, before); 
- "Do selfies hurt self-esteem?", "A typical day in the life of Mark Zuckerberg"; 
- Describing a family member  

2 Unidade Didática 2 - 
Schooldays 

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

Places in school; School subjects; Activities you do with friends; 
Adjectives - Comparative and Superlative; Present Simple - Present Continuous; Connector: while; 
Likes and dislikes; Email; Describing a room in school;  
Journeys to school; 

 
3 Unidade Didática 3: 

Technology 
2.º Período 2.º Período Competência Comunicativas:

VocabularyReading&ListeningGr
ammarSpeakingWriting 
Intercultural Domain 

Gadgets, famous people, inventors, inventions 
Past simple "to be, "there to be", regular verbs; connector: when 
Describing relationship with technology; talking about inventions and dates; giving opinions 

 
4 Unidade Didática 4 - Around 

town 
2.º Período 2.º Período Competências comunicativas:

VocabularyReading&ListeningGr
ammarSpeakingWriting 
Intercultural Domain 

Public places,  shops. 
Prepositions of movement, imperative, past simple (irregular verbs), would like / want. 
Asking for directions, asking for the price, ordering food at the restaurant. 

 
5 Unidade Didática 5 - Going 

places 
3.º Período 3.º Período Competências Comunicativas: 

Vocabulary 
Reading&ListeningGrammarSpea

Summer activities, Holiday accomodations, means of transport 
Future: be going to; verbs: see, look at, watch; adverbs (adjectives+ -ly) 
Making summer plans 
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kingWriting 
Intercultural Domain 

Matemática 1 C 2.6 Potências 6, 7 e 8 1.º Período 1.º Período Álgebra 
Números e Operações  

6.º ano – Potência de base racional não negativa  
7.º – Potências de base racional  
8.º – Potências de base racional; Notação Científica.   

2 6.1 Números Primos 1.º Período 1.º Período Números e Operações  Números primos 
Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números naturais.   

3 6.2 Figuras no plano e no 
espaço 

1.º Período 2.º Período Geometria e Medida. Circunferência, ângulos, retas e polígonos. Perímetro e área de um círculo. 
Prismas e pirâmides. Cilindros e cones. Volumes  

4 6.3 Relações e regularidades  2.º Período 2.º Período Álgebra Sequências e regularidades 
Proporcionalidade direta  

5 6.4 Racionais 2.º Período 2.º Período Números e operações  Números racionais negativos 
Adição e subtração de números racionais 
Definição e propriedades  

6 6.5 Isometrias 2.º Período 3.º Período Geometria e Medida Isometrias no plano  
7 C 1.6 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  

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. 
- Objetos e instrumentos como fontes sonoras não convencionais. 
- Reciclagem. 
- 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.  
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5 U.D 5 - Instrumentos 

Musicais 
1.º Período 3.º Período Interpretação e Comunicação 

Apropriação e Reflexão 
Experimentação e Criação 

-Instrumentos Orff (1º/2º/3º Períodos) 
- Instrumentos Tradicionais Portugueses (1º Período) 
-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 em 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 - A 
Odisseia de Homero, 

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

Leitura extensiva: A Odisseia de Homero, adaptação de João de Barros 
Recursos expressivos 
Leitura de textos não literários 
Funções sintáticas 
Classes de palavras 
Produção e revisão de texto  

2 Unidade Didática 2 - Ali 
Babá e os quarenta ladrões, 
adaptação de António 
Pescada 

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

Compreensão de textos não literários 
Leitura e audição: Ali Babá e os quarenta ladrões (adaptação de António Pescada) 
Compreensão e interpretação de texto 
Classes de palavras 
Funções sintáticas 
Discurso direto e indireto 
Processos de formação de palavras 
Flexão verbal: condicional 
Planificação, produção e revisão de texto 
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3 Unidade 3 - Texto poético 3.º Período 3.º Período Educação literária 

Leitura 
Escrita 

Poemas de autores selecionados 
Noções de versificação 
Recursos expressivos 
Leitura de textos não literários 
Planificação, produção e revisão de texto 

 


