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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
COMUNICAÇÃO/RÁDIO 

                                  2.º ciclo                   2022/2023 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

2.º 
 

3.º 
 

A Comunicação e os meios de comunicação. 
 
Noções teóricas sobre textos para rádio. 

Redação de textos para rádio. 

Análise de textos jornalísticos em jornais e revistas. 

Gravação de conteúdos para rádio (reportagens, entrevistas, 
noticias, crónicas…). 

Criação de playlists musicais. 

Celebração de dias mundiais e internacionais. 

Introdução à publicidade. 

Redação e produção de conteúdos para o jornal (reportagens, 
entrevistas, noticias…). 

 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes dos 
alunos durante a realização de 
atividades, quer individuais, quer 
em trabalho de pares ou de 
grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, biografias;  

- Relatórios; 

- Apresentações orais, … 

- Gravações na rádio. 

Instrumento para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais  

- Portfólios digitais ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 
cultural e científica (áudio, visual 
e mistos) 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
  

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
CAMPO DE OURIQUE 
DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 
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O

ra
lid

ad
e - Interpretar discursos orais breves; 

- Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência; 
- Avaliar criticamente com apresentação de argumentos. 

Es
cr

ita
 

Avaliar criticamente textos; 
- Desenvolver o conhecimento da ortografia; 
- Planificar conteúdos para meios de comunicação social (entrevistas, reportagens, crónicas, artigos de 
opinião, programas de rádio); 
- Redigir corretamente; 
- Escrever e adaptar textos de natureza diversa para meios de comunicação social; 
- Rever textos escritos; 
-Capacidade de sintetizar e simplificar informação. 

Le
itu

ra
 - Ler em voz alta textos (clareza, dicção, entoação, atitude, compreensibilidade e ritmo); 

- Ler textos diversos; 
- Compreender e organizar a informação contida nos textos. 
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o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 

Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências:  
- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

Se
r 

re
sp

ei
ta
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Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.  
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 
______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
         Não adoptado. 

2. Materiais de sala de aula    
- Dossiê A4   
- Folhas pautadas 
- Micas e 4 separadores 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
ESCRITA CRIATIVA 

2.º ciclo              5.º ano         2022/2023 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Objetivos Avaliação 

1.º 
2.º 
3.º 

 

A escrita tem vindo a ser um dos domínios em que os alunos 
têm revelado cada vez mais dificuldades. A maior parte 
consegue escrever um texto mais ou menos complexo, mais 
ou menos correto, mas há situações em que, simplesmente, 
os alunos bloqueiam. É para tentar inverter esta tendência que 
se torna pertinente esta disciplina: para facilitar o desbloqueio 
da mente, perante qualquer situação, e o desenvolvimento da 
criatividade com estratégias diferenciadas para os alunos 
aderirem com mais facilidade à escrita. 

A Escrita Criativa já não é na atualidade encarada apenas na 
perspetiva lúdica, com a finalidade de motivar os alunos e 
desbloquear o seu receio da página em branco. Na verdade, 
associado a esse prazer, a Escrita Criativa deve contribuir 
igualmente para o desenvolvimento de competências 
linguística, comunicativas e textuais, mas também estéticas, 
na medida em que se fomenta a relação estreita com o texto 
literário e, portanto, com a leitura.  

Tendo em conta que os conteúdos da disciplina são 
subjacentes à disciplina de português e tendo ainda em conta 
a especificidade do trabalho a desenvolver, as atividades 
serão desenvolvidas ao longo do ano letivo de acordo com 
uma reflexão coletivo e um espírito crítico. Assim sendo, 
pretende-se dar aos alunos liberdade e autonomia, não 
esquecendo, no entanto, o rigor, o respeito e a 
responsabilidade. 

Ao longo de todo o processo, serão apresentadas atividades 
enriquecedoras e estimulantes com base em estratégias de 
ensino/aprendizagem que promovam e incentivem o processo 
redacional. 
 
 

 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes dos 
alunos durante a realização de 
atividades, quer individuais, quer 
em trabalho de pares ou de 
grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

• - trabalho individual/ 
pares/ grupo; 

• exercícios de escrita de 
diferentes tipologias; 

• leitura de textos. 

 

 

Instrumento para E@D 

- Portfólios digitais ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 
cultural e científica (áudio, visual 
e mistos) 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 
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• Desenvolve o gosto pela escrita e pela leitura; 
• Desenvolve a criatividade, a imaginação e a sensibilidade, usando técnicas individuais e 

de trabalho conjunto; 
• Conhece os vários tipos de escrita; 
• Experimenta as palavras e verifica a sua adequação em vários contextos; 
• Aprende a olhar, observar e escrever sobre factos vividos e conhecidos; 
• Desenvolve a inteligência linguística através do enriquecimento vocabular e do 

aperfeiçoamento da ortografia; 
• Identifica dificuldades de escrita, agindo para superá-las; 
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o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 

Se
r r

es
pe

ita
do

r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom. 
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 
 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
 

Dossier com folhas pautadas/brancas A4. 
Canetas de feltro/ lápis de cor. 
Bolsas de arquivo (micas). 
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  CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
PORTUGUÊS  

2.º ciclo                      5.º ano                2022/2023 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 
2.º 

 
3.º 

 

 

 

 
Educação Literária*  
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 

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

Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e 
adaptações de clássicos (obras e textos obrigatórios); outros textos 
literários selecionados (PNL).  

Expressão de ideias e pontos de vista.  
Inferências.  
Géneros literários: fábula e lenda.  
Texto narrativo: personagens (principal e secundária), narrador, 

contextos temporal e espacial, ação; relações entre personagens e 
entre acontecimentos.  

Reescrita de texto com alterações.  
Relações intertextuais: semelhanças e contrastes.  
Composição de texto por imitação criativa.  
Sentidos da linguagem figurada; recursos expressivos: onomatopeia, 

enumeração, personificação, comparação.  
Texto dramático. 

Texto poético: estrofe (terceto, quadra, quintilha) e verso rimado e 

livre; sílaba métrica e sílaba gramatical; tema. 

Inferências. 

Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista. 

Leitura e declamação de poemas. 

 
Leitura  
Texto de enciclopédia e de dicionário, notícia, carta, entrevista, texto 

publicitário, retrato, sumário, roteiro, texto de dicionário e de 
enciclopédia.  

Texto de características: narrativas; descritivas.  
Aspetos nucleares do texto.  
Intenção do autor.  
Foco da pergunta ou instrução.  
Opinião crítica textual e intertextual.  
Fluência de leitura: palavras e textos.  
Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações; 

relações de semelhança e de oposição.  
Informação essencial e acessória.  
Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações; 
relações de semelhança e de oposição.  
Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos; 
foco da pergunta ou da instrução.  
Informação essencial e acessória (tomada de notas). 
 
 

 

Observação e registo dos 

procedimentos e atitudes dos 

alunos durante a realização de 

atividades, quer individuais, quer 

em trabalho de pares ou de grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

- Objeto ou trabalho concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, dossiers 

temáticos, biografias;  

- Relatórios; 

- Apresentações orais, … 

Fichas de trabalho. 

Fichas de avaliação. 

 

Instrumento para E@D 

- Fichas de trabalho e questionários 

digitais  

- Participação nos fóruns ou em 

chats 

- Portfólios digitais ou diário de 

aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 

cultural e científica (áudio, visual e 

mistos) 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Escrita  
Géneros escolares: texto de características expositivas e de opinião.  
Textos de características: narrativas; descritivas.  
Guião de entrevista.  
Carta.  
Convite.  
Paráfrase.  
Planificação de texto: registo, hierarquização e articulação de ideias.  
Textualização: ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase; 
parágrafos; construção frásica (concordância entre os elementos da 
frase); vocabulário específico; pontuação e tipos de frase; parágrafos; 
coesão textual (repetições, substituições por sinónimos, por 
expressões equivalentes e por pronomes pessoais, referência por 
possessivos, conectores discursivos).  
Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género, estrutura, 

correção linguística.  
Caligrafia. 
 
Oralidade  
Registo de informação (tomar notas).  
Princípio de cooperação.  
Pergunta, resposta; explicação.  
Tema.  
Assunto.  
Facto e opinião.  
Manifestação de reação pessoal ao texto ouvido.  
Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, 
expressões adverbiais de tempo.  
Fluência de leitura: textos. 

Aspetos nucleares do texto. 

Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações. 

Opinião crítica textual. 

Entrevista. 

Reconto; paráfrase.  
Pesquisa e registo de informação.  
Informação, explicação; pergunta, resposta.  
Vocabulário: adequação.  
Planificação do discurso (tópicos).  
Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, 
expressões adverbiais de tempo.  
Intenção do locutor; deduções.  
Informação essencial e acessória; deduções.  

Géneros escolares: apresentação oral.  
Géneros escolares: argumentação favorável e desfavorável. 

Vocabulário: adequação. 

 
Gramática  
Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo.  
Sílaba tónica e sílaba átona.  
Palavras agudas, graves e esdrúxulas.  
Discurso direto e discurso indireto.  
Identificar a classe das palavras: conjunção, nome, determinante, 
adjetivo; pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 
Pronome pessoal em adjacência verbal: pronomes átonos em frases 

afirmativas e negativas.  
Advérbio.  
Preposição. 
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Quantificador numeral.  
Modos e tempos verbais (verbos regulares e verbos irregulares): 

formas finitas – indicativo (pretérito mais-que-perfeito simples e 
composto); formas não finitas – infinitivo (impessoal), particípio e o 
gerúndio.  

Verbo: principal (transitivo e intransitivo) e auxiliar (dos tempos 
compostos). 

Paradigmas flexionais dos verbos regulares  
Tipos de frase.  
Distinguir frases simples de frases complexas. 

Sinonímia e antonímia. 
Palavras complexas; radical e afixos. 

Derivação de palavras por afixação (derivação e composição). 

Família de palavras.  
Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), predicado; vocativo; 

complemento direto; complemento indireto. 
 
 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 

*Obras para leitura integral (educação literária): 
A Vida Mágica da Sementinha, Alves Redol; (não é necessária aquisição); 
O Príncipe Nabo, Ilse Losa; 
A Fada Oriana, Sophia de M. B. Andresen; 
O Limpa-Palavras, Álvaro de Magalhães (não é necessária aquisição); 
A Viúva e o Papagaio, Virginia Woolf.  

 
 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

 

 

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
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2. Específicos 
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- Interpretar discursos orais breves; 
- Utilizar procedimentos para registar e reter a informação; 
- Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência; 
- Apresentar argumentos. 

Es
cr

it
a
 

- Avaliar criticamente textos; 
- Desenvolver o conhecimento da ortografia; 
- Planificar a escrita de textos; 
- Redigir corretamente; 
- Escrever textos narrativos; 
- Escrever textos informativos; 
- Escrever textos descritivos; 
- Escrever textos de opinião; 
- Escrever textos diversos; 
- Rever textos escritos. 

Le
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u
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d
u

ca
çã

o
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e
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- Ler em voz alta palavras e textos; 
- Ler textos diversos; 
- Compreender o sentido dos textos; 
- Fazer inferências a partir da informação contida nos textos; 
- Organizar a informação contida nos textos; 
- Ler e interpretar textos literários; 
- Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representados nos textos 
literários; 
- Ler e escrever para fruição estética. 

G
ra

m
át

ic
a - Explicitar aspetos fundamentais da morfologia; 

- Reconhecer e conhecer classes de palavras; 
- Analisar e estruturar unidades sintáticas; 
- Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
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 Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 

- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências:  

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

Se
r 
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r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.  
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
1. Manual 

Livro aberto 5 + Caderno de Atividades (Porto Editora) – Fernanda Costa e Lídia Bom 

2. Materiais de sala de aula  
Dossier A4, folhas pautadas; material de escrita. 

3. Outros materiais 
Dicionário de língua portuguesa (recomendado para consulta em casa); 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

2.º ciclo                             5.º ano 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

Cidadania – direitos e deveres Comunidade escolar 

 

Espaço Escola: direitos e deveres 

 

Cidadão Ativo – ser individual e coletivo 

 

Diversidade Humana 

 

Direitos humanos / Direitos das Crianças 

 

Igualdade de Género 

 

 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes dos 
alunos durante a realização de 
atividades, quer individuais, quer 
em trabalho de pares ou de 
grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, biografias; 

- Relatórios; 

- Apresentações orais 

Fichas de trabalho. 

Fichas de avaliação. 

 

Instrumento para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais  

- Participação nos fóruns ou em 
chats 

- Portfólios digitais ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 
cultural e científica (áudio, visual 
e mistos) 

2.º 
 

 

Redes Digitais 

 

Desenvolvimento Sustentável  

 

Literacia financeira e educação para o consumo Cidadania 

global – resumo 
 

3.º 
 

Violações de Direitos Humanos 
 
Racismo 
 
Bullying 
 
Violência de Género 
 
 
 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 
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Competências  

Desenvolver competências pessoais e sociais  

Desenvolver competências de participação ativa 

Desenvolver conhecimentos em áreas não formais  

Promover pensamento crítico  

Promove o espírito cívico  

Manifesta a disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou incompleta, sem 

rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar conclusões prematuras.  

Conhecimento e compreensão crítica do mundo 

Consegue explicar os perigos de generalizar comportamentos individuais, atribuindo-os a toda 

uma cultura.  

Consegue refletir criticamente sobre como a sua visão pessoal do mundo é apenas uma de 

muitas. Consegue refletir criticamente sobre as crenças, valores, práticas e experiências dos 

seguidores das religiões. 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
   

 2
0%

 

Se
r r

es
po

ns
áv

el
, 

em
pe

nh
ad

o 
e 

au
tó

no
m

o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 

Se
r r

es
pe

ita
do

r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom. 
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 
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__________________MATERIAIS_____________________________________ 
 

  
1. Materiais de sala de aula  

   
- Dossier e estojo 
 

2. Outros materiais 
 
- Micas 
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GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
CIÊNCIAS NATURAIS 

2.º ciclo 5.º ano 2022/2023 
 

_ __ PROGRAMAÇÃO ____ 
 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 

 
A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS 
TERRESTRES. 
A Terra, um planeta especial 
- Fatores que permitem a vida na Terra 
- A Biosfera. 
- Proteção da Biosfera. 
A importância das rochas e do solo na manutenção da vida 
- A constituição das rochas. 
- As propriedades das rochas. 
- Identificação das rochas. 
- Rochas, minerais e atividades humanas. 
- A alteração das rochas. 
- A formação e constituição do solo. 
- A classificação dos solos. 
- As causas da poluição e da erosão do solo. 
- A conservação e tratamento dos solos. 
A importância da água para os seres vivos 
- A importância da água para os seres vivos. 
- As propriedades da água. 
- A água na Natureza. 
- Conservação e tratamento da água. 
- Utilização da água pela humanidade. 
A importância do ar para os seres vivos 
- As propriedades e constituição do ar. 
- As propriedades dos constituintes do ar. 
- A importância dos gases atmosféricos. 
- A qualidade do ar. 
- As consequências da poluição do ar. 
- Conservação e tratamento do ar. 

 

Técnicas e Instrumentos: 
Ensino presencial 
- Fichas de avaliação 
- Questões de aula 
- Trabalho escrito 
- Trabalho de projeto 
- Relatórios de trabalho 
prático/experimental 
- Registo de observação estruturada: 

- Apresentação oral 
- Registo de observação em sala de 
aula: 

- Participação oral 
- Atitudes 

- Autoavaliação 
 

Ensino a distância (E@D) 
- Registo de observação direta: 

- Participação oral 
- Atitudes 

- Registos episódicos 
- Apresentação oral de trabalhos 
- Atividades de pesquisa 
- Trabalho escrito 
- Trabalho prático 
- Questionários online 
- Participação nos fóruns ou em 
chats 
- Portefólio digital ou Diário de 
aprendizagem 

2.º 

 
DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O 
MEIO. 
DIVERSIDADE NOS ANIMAIS 

- A forma dos animais. 
- O revestimento do corpo dos animais. 
- A locomoção dos animais. 
- O regime alimentar dos animais. 
- A reprodução nos animais. 
- Os fatores do meio que influenciam os animais. 
- Proteção da diversidade animal. 

 

3.º 

 
DIVERSIDADE NAS PLANTAS 
- Os fatores do meio que influenciam as plantas. 
- Proteção da diversidade vegetal. 

 
UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS. 
CÉLULA – UNIDADE BÁSICA DE VIDA 
- Organização celular dos seres vivos. 
- O microscópio ótico. 

 
Nota: A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 



CIÊNCIAS NATURAIS 5.º ANO Prof. Ana Bento Página 2 de 3  

_ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO __ 
 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

 

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

 

 
C

O
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

/ C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 
70

%
 

 
C

on
he

ce
r e

 
co

m
pr

ee
nd

er
 - Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos temas/conteúdos das aprendizagens 

essenciais. 
- Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios científicos, compreendendo a sua 
pertinência. 
- Reconhecer a Ciência como uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos de pensar 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza. 

 
A

na
lis

ar
, i

nt
er

pr
et

ar
 

e 
ap

lic
ar

 

 
- Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir 
novos conhecimentos. 
- Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. 
- Aplicar as competências desenvolvidas a problemáticas atuais e a novos contextos. 
- Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 
- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza ao desenvolvimento sustentável, à melhoria das 

condições de vida e da saúde individual e coletiva. 

 
Pl

an
ifi

ca
r 

e 
cr

ia
r 

- Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo, de pesquisa – e 
planeadas para procurar responder a problemas formulados. 
- Construir, usar, discutir e avaliar modelos que permitam a representação e estudo de estruturas, de 
sistemas e das suas transformações. 

 C
om

un
ic

ar
  

 
- Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 
A

TI
TU

D
ES

 E
 V

A
LO

R
ES

 
30

%
 

 
Se

r r
es

po
ns

áv
el

, 
em

pe
nh

ad
o 

e 
au

tó
no

m
o - Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 

- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
- Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 
Se

r 
re

sp
ei

ta
do

r 

- Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom. 
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 
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_ MATERIAIS __   
 

1. Manual 
Terra Viva 5 

(e respetivo caderno de atividades) 
Autores: Isabel Caldas e Isabel Pestana 
Editora Santillana 

 
2. Materiais de sala de aula 

Dossier A4 com folhas pautadas. 
Estojo com caneta azul ou preta, lápis, borracha, afia, caneta de cor, lápis de cor e régua. 

 
3. Outros materiais 

Com a devida antecedência, poderão ser solicitados ao longo do ano outros materiais simples para trabalhos específicos 
(como trabalho de projeto, por exemplo). 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

2.º ciclo                             5.º ano    2022/2023 
 

 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º * 
(20 a 24 
aulas) 

 

A disciplina de Educação Física, aborda as matérias estabelecidas no programa 
nacional de Educação Física e no documento “Aprendizagens essências para a 
Educação de Educação Física”, as quais são lecionadas, de forma contínua e por 
etapas, ao longo do ano letivo. 
 

A) Área de Extensão da Educação Física - Atividades Desportivas  
 

1º Etapa – Diagnóstico 
  Avaliação de pré-requisitos e dos níveis de prestação motora; 
   Níveis de prática e necessidades individuais e coletivas  

Área: Atividade Física (Futebol; Basquetebol; Andebol; Voleibol; Ginástica; 
Atletismo; Badminton) 

 

2º Etapa – Desenvolvimento das matérias em função dos níveis individuais 
registados na 1ª etapa - Introdução 

Desenvolvimento das técnicas base; desenvolvimento e integração dos 
princípios estruturais e organizacionais da atividade;  
Subárea Jogos Desportivos Coletivos***: 
Futebol; Basquetebol; Andebol; Voleibol (condução de bola, passe, receção, 
remate, lançamento e drible, componente tática individual e coletiva);  
Subárea Ginástica***: 
Ginástica: Ginástica de solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica (técnica 
e ajudas);  
Subárea Atletismo***: 
Técnica de corrida, Saltos, Lançamentos 
Subárea Atividades Rítmicas expressivas***: 
Dança, Danças Tradicionais, Danças Sociais 
Outras Subáreas – Alternativas ***: 
Ténis de Mesa (pega da raquete, técnica individual, deslocamentos, jogos 1x1)  
Lutas Amadoras (desenvolvimento da técnica base e dos princípios técnicos e 
estruturais (luta no solo e de pé); 
Orientação (princípios básicos; orientação do mapa; percursos; orientação 
geoespacial). 
Badminton (técnica e tática individual).  
 

3º Etapa – Consolidação das matérias em função da evolução dos níveis 
individuais registados na 2ª etapa  

Consolidação das técnicas base; desenvolvimento e integração dos princípios 
estruturais e organizacionais da atividade;  
Subáreas a desenvolver e a consolidar: as mesmas que foram abordadas e 
trabalhadas na 2ª etapa. 
 

B) Área de Extensão da Educação Física - Desenvolvimento das 
Capacidade Motoras – Aptidão Física  

 

Etapas de desenvolvimento e consolidação – Trabalho integrado com as 
subáreas atrás indicadas e/ou trabalho analítico, individual e/ou coletivo, das 
capacidades físicas – resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação. 
Referencial de trabalho - Aptidão Física (Testes FITescola) 
 

C) Área de Extensão da Educação Física – Conhecimentos (****) 
 

Regras das modalidades e descrição técnica dos gestos técnicos; 
Compreensão dos aspetos técnico-táticos;  
Compreensão dos conceitos e da relação entre Aptidão Física e Saúde; 
Conceitos de Desporto e Atividade Física; 
Fatores de Risco para a Saúde 

- Grelhas de 
observação e de 
registo 
- Avaliação das 
competências 
motoras e dos 
elementos 
técnicos 
- Avaliação das 
capacidades 
física (FITescola) 
- Registos de 
comportamento e 
atitudes 
-Trabalhos 
escritos  
-Trabalhos 
individuais e 
coletivos 
-
Questionamentos 
orais 
-Relatórios de 
aula 
-Testes escritos 
dos 
conhecimentos 
 

Instrumento 
para E@D 

- Fichas de 
trabalho e 
questionários 
digitais  
- Participação 
nos fóruns ou em 
chats 
- Portfólios 
digitais ou diário 
de aprendizagem  
- Materiais de 
criação digital 
- Instrumentos de 
divulgação 
cultural e 
científica (áudio, 
visual e mistos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.º * 
(21 a 25 
aulas) 

3.º * 
(13 a 17 
aulas) 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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(*) O Nº de aulas depende da evolução do calendário escolar ao longo do ano letivo / Nº de aulas por área e atividade, dependerá do nível de 
aprendizagem revelado pela turma / pelo aluno, bem como, da situação pandémica, das condições técnicas, materiais e logísticas existentes, e 
ainda da programação de atividades extracurriculares programadas no PAA;  
(**) Instrumentos previstos, todavia a serem utilizados em função do contexto de turma, ano e ciclo e/ou, em função da situação individual de cada 
aluno (ex.: alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina)  
(***) Em função da caracterização de turma e das condições técnicas e espaciais, será lecionada uma das opções indicadas.      
A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
(****) As regras e os conteúdos trabalhados em cada subárea são abordados em todos os anos curriculares. Os restantes temas associados à 
Aptidão Física e Saúde, Organização do Desporto, Fatores de risco para a saúde podem ser abordados de forma diferenciada, em cada turma, em 
função dos contextos que esta apresenta. 
 
________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nos indicadores de avaliação será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 

2. Específicos (a) 

Á
re

a 
de

 E
xt

en
sã

o 
da

 E
du

ca
çã

o 
Fí

si
ca

 

Atividades 
desportivas 

50% 
Subáreas indicadas na 
programação. 

- Cada subárea será avaliada individualmente 
e o cálculo desta área resulta da média das 
avaliações das subáreas 

Aptidão Física 
15% 

Aptidão Física (Testes do 
FITescola)  - Baterias dos protocolos aplicados 

Conhecimentos (b) 
5% 

Conhecimento associado às 
subáreas 
Conhecimento associado aos 
temas que podem ser 
abordados e trabalhados em 
cada turma 

- Testes escritos 
- e/ou Relatórios / trabalhos 
- e/ou Questionamentos orais  
- e/ou Participação oral  

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia - Revela responsabilidade pelos materiais 
escolares 

- Respeita o cumprimento de prazos 

Empenho e Comportamento 

 
- Comportamento e relação com os outros 
- Demonstra comportamento correto, cumprindo 

regras 
- Intervém de forma oportuna e correta 
- Estabelece um relacionamento interpessoal 

adequado e cooperante 
- Respeita todos os membros da comunidade 

educativa e em todos os contextos 
- Participa nas aulas e nas atividades propostas 
- Contribui com o seu trabalho e ideias para 

tarefas comuns 
 

(a) No caso de alunos com atestado médico (impossibilidade de prática motora – permanente ou temporária) bem como, no caso de alunos com 
NEE (DL54/2018), deve-se prever a elaboração de um plano individual de avaliação, sendo que as ponderações indicadas podem ser 
alteradas, valorizando a área dos “conhecimentos”.  

(b) Na área conhecimentos, admite-se aplicação diferenciada, em cada turma, em função do contexto, ano e ciclo e/ou, em função da situação 
individual de cada aluno (ex. Alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina). No caso de não existirem evidências 
globais de avaliação nesta subárea, ou de não ter sido aplicado qualquer instrumento de avaliação, a ponderação desta subárea será 
transferida para a subárea “Atividades desportivas”.   

(c) As ponderações de avaliação a atribuir nas áreas de expressão em EF, nos períodos de ensino à distância, serão ajustadas em função dos 
conteúdos e áreas a desenvolver neste contexto. Assim, a ponderação da dimensão “Atividades Desportivas”, transita entre 20 a 30% para 

a dimensão “Aptidão Física” e entre 10% a 20% para a dimensão “Conhecimentos”, distribuição que decorrerá de acordo com a duração e 
as condições de lecionação das matérias, em contexto de E@D. 
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______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
 
Não adotado. Professor pode disponibilizar 
documentação de apoio.      

2.  Materiais de sala de aula 
 
Equipamento desportivo definido pelo 
Colégio. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

2º ciclo                             5º ano 2022/23 
 

 
PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

 
Timbre  

• Conhecer as Fontes Sonoras Convencionais e Não 
Convencionais;  

• Identificar auditivamente os vários Instrumentos da Sala de 
aula; 

• Reconhecer timbres Semelhantes e Contrastantes. 
 

Dinâmica 
• Identificar auditivamente sons Forte e Piano; 
• Identificar auditivamente o Crescendo e o diminuendo; 
• Identificar alterações bruscas e graduais no andamento e 

dinâmica de uma Música. 
Ritmo 

• Sentir a pulsação; 
• Reconhecer as figuras rítmicas; 
• Identificar auditivamente os vários Andamentos. 

Altura 
• Identificar auditivamente os instrumentos de Altura Definida 

e Indefinida; 
• Identificar auditivamente os registos: Agudo, Médio e Grave; 
• Conhecer a pauta musical; 
• Reconhecer a Clave de Sol. 

Forma 
• Nível Vocal: - Interpretar canções simples e Explorar a voz 

com diferentes vocábulos; 
Nível Instrumental: - Iniciar o estudo da flauta de bisel e 

Acompanhar melodias simples nos Instrumentos da sala de aula. 
 

 

 

 

• Observação e 
registo dos 
procedimentos e 
atitudes dos alunos 
durante a 
realização de 
atividades, quer 
individuais, quer 
em trabalho de 
grupo.  

• Momentos de 
avaliação prática e 
teórica 

• Avaliação das 
aulas de prática de 
conjunto 

• Apreciação de 
diversos produtos:  

- Apresentação 
prática individual 
de instrumento; 

- Trabalhos de 
pesquisa sobre 
diferentes 
temáticas musicais, 
(ex. biografias/ 
géneros musicais);  

- Relatórios;  

- Apresentações 
orais,  

 

 

 

 

2.º 
 

 
Timbre  

• Identificar auditivamente os Instrumentos da Orquestra e os 
da Sala de Aula; 

• Criar misturas tímbricas; 
Dinâmica 

• Identificar e distinguir auditivamente sons Fortíssimo e 
Pianíssimo; 

• Distinguir os diferentes elementos dinâmicos tanto 
auditivamente como através de sinais gráficos 

Ritmo 
• Distinguir o som e o silêncio; 

• Reconhecer as figuras rítmicas; 
Altura 

• Identificar e traduzir o movimento sonoro por linhas: 

ascendentes, descendentes, ondulatórias, contínuas e 

descontínuas; 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
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• Escrever e interpretar as notas sol, mi, dó e ré na flauta de 

bisel; 

• Distinguir Textura Fina e Densa. 
Forma 

• Nível Vocal: - Interpretar canções; 

• Nível Instrumental: - Interpretar diferentes melodias na Flauta 

de bisel e Acompanhar melodias nos Instrumentos da Sala 

de Aula; 

Executar e Identificar o Cânone. 
 

 

 

Instrumento para 
E@D  

- Fichas de 
trabalho e práticas 
musicais digitais 
(ex. escuta e 
prática ativa, jogos 
musicais)  

- Portfólios digitais 
ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de 
criação digital - 
Instrumentos de 
divulgação cultural 
e científica (áudio, 
visual e mistos) 

 

3.º 
 

 
Timbre  

• Identificar diferentes combinações tímbricas. 
Dinâmica 

• Identificar e organizar diferentes elementos dinâmicos. 
Ritmo 

• Identificar padrões rítmicos; 

• Reconhecer as figuras rítmicas; 

• Reconhecer os diferentes compassos; 

• Identificar a Anacrusa. 
Altura 

• Escrever e Identificar a escala Pentatónica; 

• Escrever e identificar as escalas Modais; 

• Distinguir Melodia de Harmonia. 
Forma 

• Nível Vocal: - Interpretar canções; 

• Nível Instrumental: - Interpretar diferentes melodias na flauta 

de bisel e Acompanhar melodias simples nos Instrumentos 

da sala de aula. 

• Identificar Forma Binária e Ternária. 

 
      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 
 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 
1. Gerais 
 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
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2. Específicos 
D

om
ín

io
s 

Conhecimentos / 
capacidades 

60% 

 
- Interpretação 

- Audição 

- Composição 

- Literacia Musical 
 

Atitudes e Valores 
40% 

Responsabilidade e Autonomia  
Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 
Revela responsabilidade pelos materiais escolares 
Apresenta o caderno diário organizado 
Respeita o cumprimento de prazos 
 
Comportamento e relação com os outros 
Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 
Intervém de forma oportuna e correta 
Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 
Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 
 
Participação e Empenho  
Participa nas aulas e nas atividades propostas 
Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 

 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
 
 

1. Manual 
100% Música – 5 
António Neves, David Amaral e  
Jorge Domingos  
Texto Editora             
 
  

2. Materiais de sala de aula 
Dossier A4 com folhas pautadas. 
Flauta de Bisel 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para 
sublinhados, lápis, borracha, afia, régua pequena. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
2.º ciclo                   5.º ano         2022/2023 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

Unidade didática – papel 
Materiais 
Origem e propriedades 
Transformação de matérias primas 
Propriedades mecânicas e estéticas dos materiais 
Aplicação de técnicas para os diferentes materiais 
Impacte ambiental 
 
Processo Tecnológico 
Tecnologia e técnica 
Evolução da tecnologia 
Impacto social e ambiental 
Objeto técnico 
Evolução histórica do objeto 
Forma e função dos objetos 
Análise do objeto técnico 
 
Medição 
Precisão e rigor nas medidas 
Grandeza, unidades de medida e instrumentos de medição 
Erros de medição 

 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes dos 
alunos durante a realização de 
atividades, quer individuais, quer 
em trabalho de pares ou de 
grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, biografias;  

- Relatórios; 

- Apresentações orais,… 

Fichas de trabalho. 

Fichas de avaliação. 

 

Instrumentos para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais  

- Participação nos fóruns ou em 
chats 

- Portfólios digitais ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 
cultural e científica (áudio, visual 
e mistos) 

2.º 
 

 
Comunicação Tecnológica 
Linguagem técnica 
Codificação e simbologia técnica 
Desenho técnico 
Encadeamento cronológico 
Enumerar, caraterizar e registar factos observados 
 

3.º 
 

Energia 
Fontes de energia 
Produção e transformação de energia 
Impacto ambiental e social do aproveitamento de energia 
Operadores elétricos  

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 

 
GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 
CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 

C
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/ C
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- Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação. 
 - Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de contextos socias e comunitários. 
- Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos. 
- Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e melhoria (aplicações 
de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos projetos. 
- Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico. 
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 

R
ec

ur
so

s 
e 

U
til

iz
aç
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s 

Te
cn
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as

 

-Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa. 
- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
- Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. 
- Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais comuns 
(dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, plasticidade).  
- Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) 
de acordo com as suas funções, princípios e relações com as produções tecnológicas.  
- Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em 
atenção a sustentabilidade ambiental. 
- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos. 
- Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico 
e sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos. 
- Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 
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- Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas 
funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  
- Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre 
o presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a 
sua criação, ou reformulação. 
-  Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da natureza 
e respeito pelo ambiente. 
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o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências:  

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 

Se
r r

es
pe

ita
do

r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.  
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 
 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
1. Manual 

         Não foi adotado manual para a disciplina. 
  
2. Materiais de sala de aula  

A lista inicial do material necessário para disciplina de E.V. e E.T. consta no Contrato de Aprendizagem de 
Educação Visual.  
O material solicitado ficará ao longo do ano guardado na sala de E.V.T.. 
Para o desenvolvimento de projetos, poderão ser solicitados outros materiais ao longo do ano. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
EDUCAÇÃO VISUAL 

2.º ciclo                  5.º ano          2022/2023 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

Unidade didática – desenho 
Suportes de desenho 
Material básico de desenho técnico  
Material riscador (lápis de grafites, lápis de cor e marcadores) 
Tintas 
 
Trabalho 
Higiene e Segurança 
Relação técnicas/materiais 
Organização 
 
Geometria 
Formas e estruturas geométricas no envolvimento 
Formas e relações geométricas puras 
Posição geométrica no espaço 
 
Forma 
Elementos da forma 
Relação entre as formas e os fatores que as condicionam 
Valor estético e decorativo da forma 
Proporções 
Textura 
 
Luz/Cor 
Natureza da cor 

 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes dos 
alunos durante a realização de 
atividades, quer individuais, quer 
em trabalho de pares ou de 
grupo. 

 

Apreciação de diversos produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, biografias;  

- Relatórios; 

- Apresentações orais,… 

Fichas de trabalho. 

Fichas de avaliação. 

 

Instrumentos para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais  

- Participação nos fóruns ou em 
chats 

- Portfólios digitais ou diário de 
aprendizagem  

- Materiais de criação digital 

- Instrumentos de divulgação 
cultural e científica (áudio, visual 
e mistos) 

2.º 
 

Geometria 
Traçados geométricos simples (traçados paralelos e 
perpendiculares); construir polígonos; divisão do segmento de 
retas, noção de mediatriz; construções geométricas 
 
Luz/Cor 
A cor no envolvimento 
A cor como pigmento 
Simbologia da cor 

3.º 
 

Movimento 
Representação do movimento 
Variações de ritmo e trajetória 
Módulo padrão 
 
Materiais 
Pintura com tinta 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 
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- Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de 
arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, banda 
desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), utilizando 
um vocabulário específico e adequado.  
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
-  Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato de acordo 
com os contextos históricos, geográficos e culturais.  
- Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e expressivas) os objetos 
artísticos. 
-  Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas 
(pintura, desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros). 
- Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 

In
te

rp
re

ta
çã

o 
e 

C
om

un
ic

aç
ão

 

- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise 
dos trabalhos individuais e de grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
-Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 

Ex
pe

rim
en

ta
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o 
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Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos. 
- Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando 
as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão). 
- Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística. 
- Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo 
e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho. 
- Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos adquiridos. 
- Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros). 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 
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o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências:  

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 

Se
r r

es
pe

ita
do

r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.  
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 
 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
1. Manual 

         Não foi adotado manual para a disciplina. 
  
2. Materiais de sala de aula  

Material específico para Educação Visual e Educação Tecnológico 
Este material ficará ao longo do ano guardado na sala de E.V.T. e consta da lista de material. 
 

Designação do Material 
Caixa de sapatos pequena para guardar o material: 
   - 2 lápis de grafite n.º2 ou HB 
   - Apara-lápis com depósito 
   - Borracha branca 
   - Conjunto de pincéis n.º1, n.º3 e n.º6 (fino, médio e grosso) 
   - Trincha de 1 polegada 
   - Godés ou paleta plástica 
   - Pano de limpeza 
   - Compasso (preferencialmente com mecanismo de pressão ou roda central) 
   - Aristo 
   - Tesoura  
   - Caneta de gel de cor preta 
   - Caneta de acetato preta média (M) 
   - Caixa com pelo menos 12 lápis de cor  
   - Embalagem de canetas de feltro 
   - Cola líquida UHU em tubo 
   - Cola (batom) 
   - Fita-cola 
Capa preta de elásticos A3 com: 
   - 5 folhas de papel vegetal de arquiteto A3   
   - Bloco de papel cavalinho A3 
   - 6 folhas pautadas A4 e 6 folhas quadriculadas A4 
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   - Mica plástica 
Régua de 50 cm 
2 Cartolinas pretas 
1 Cartolina vermelha 

Para o desenvolvimento de projetos posteriores, poderão ser solicitados outros materiais ao longo do ano. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
2.º ciclo            5.º ano            2022/2023 

 
PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 

Domínio A - A Península Ibérica: Localização e quadro natural  
A Península Ibérica – Localização  
A utilização de mapas em Geografia e História  
A localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no Mundo  
A Península Ibérica – Quadro natural  
Características Naturais da Península Ibérica  
A diversidade natural dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 
 
Domínio B - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de 
Portugal (século XII)  
As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica  
As primeiras comunidades recoletoras  
As primeiras comunidades agropastoris  
Povos mediterrânicos que contactaram com a Península Ibérica  
Os Romanos na Península Ibérica  
A expansão de Roma  
A conquista romana e a resistência dos povos ibéricos  
A romanização da Península Ibérica  
A cristianização da Península Ibérica  
O fim do Império Romano 
Os Muçulmanos na Península Ibérica  
A religião islâmica  
A Ocupação Muçulmana da Península Ibérica  
A herança muçulmana  
A formação do reino de Portugal  
A Reconquista Cristã peninsular  
O Condado Portucalense  
Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal  
 
Domínio C - Portugal do século XIII ao século XVII  
Portugal nos séculos XIII e XIV  
As principais atividades económicas nos séculos XIII e XIV  
Aspetos da sociedade portuguesa  
Aspetos da cultura portuguesa  
O século XIV europeu  
Causas e consequências do problema sucessório português de 1383-1385  
A consolidação da independência portuguesa 
Portugal nos séculos XV e XVI  
Portugal, pioneiro na expansão europeia  
Rumos da expansão portuguesa no século XV  
As grandes viagens transatlânticas dos povos peninsulares  
O Império Português no século XVI  
Os efeitos da expansão marítima  
Influência da expansão marítima na ciência, na literatura e na arte 
portuguesas  
Portugal: da União Ibérica à restauração da independência  
Fatores que levaram à perda da independência portuguesa em 1580  
O domínio filipino em Portugal  
A Restauração da Independência em 1640 e os efeitos da Guerra da 
Restauração  
 

 
Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes 
dos alunos durante a 
realização de atividades, 
quer individuais, quer em 
trabalho de pares ou de 
grupo. 
 

Apreciação de diversos 
produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, 
biografias;  

- Relatórios; 

- Apresentações orais; 

- Fichas de trabalho; 

- Fichas de verificação de 
conhecimentos; 

- Fichas de avaliação. 

 

Instrumento para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais; 

- Participação nos fóruns 
ou em chats; 

- Portfólios digitais ou 
diário de aprendizagem; 

- Materiais de criação 
digital; 

- Instrumentos de 
divulgação cultural e 
científica (áudio, visual e 
mistos). 

2.º 

3.º 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 
GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
CAMPO DE OURIQUE 
DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 
2. Específicos 
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Compreensão 
histórica: 

temporalidade, 
espacialidade, 

contextualização 
 

-Utilizar referentes de tempo e unidades de tempo histórico (milénio, século, ano, 
era, a.C./d. C., períodos e épocas); 
-Usar unidades de tempo histórico para situar no tempo acontecimentos, 
personalidades, sociedades e as suas interações; 
-Usar datas essenciais, compreender e construir frisos e tabelas cronológicas para 
exprimir situações relevantes da História de Portugal; 
 
-Utilizar diferentes formas de representação espacial (mapas plantas, globo). 
-Descrever a localização e conhecer características naturais e humanas de lugares e 
regiões. 
-Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou 
fenómenos históricos referidos; 
 
-Descrever momentos-chave de Portugal no passado, como viviam comunidades e 
povos, o papel de personagens relevantes, as interações entre os portugueses e 
outros povos; 
-Reconhecer que há mudanças e permanências ao longo dos tempos; 
-Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no 
cumprimento das leis; 
-Desenvolver a sensibilidade estética; 
-Aplicar os conceitos essenciais. 
 

Tratamento de 
informação/ 
utilização de 

fontes 

-Identificar e interpretar fontes históricas de tipologia diferente (documentos escritos, 
imagens, esquemas, mapas, frisos cronológicos, gráficos…); 
-Dominar técnicas de pesquisa e seleção da informação. 

Comunicação 
em História 

-Utilizar diferentes formas de comunicação oral e escrita (participar em diálogos, 
debates, redigir relatos, resumos, utilizar as TIC, expressões artísticas). 
-Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 



 

 

  HGP      5.º ANO                                        Prof. Cristina Almeida                                                                Página 3 de 3 
 

 

A
T
I
T
U
D
E
S 
E 
V
A
L
O
R
E
S    
3
0
% 

Ser responsável, 
empenhado e 

autónomo 

 
Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 

- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a 

distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

 
Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências:  

- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 

Ser respeitador 

 
Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 

- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google 

Classroom. 
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 

 
 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
1. Manual 
História e Geografia de Portugal 5.º ano  
Fátima Costa e António Marques  
Porto Editora  
Caderno das Perguntas 5.º ano 
Fátima Costa e António Marques  
Porto Editora  
 
2. Materiais de sala de aula  
Dossier A4 com folhas pautadas.  
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para sublinhados, lápis, borracha, afia, régua pequena, tesoura, 
cola baton, alguns lápis de cor. Três folhas de papel vegetal A4.  
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
INGLÊS 

2.º ciclo                      5.º ano                  2022/2023 

 
                                                                     PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
 

 
 

Entry Unit – Welcome to BTween 5! 
 

Let’s start! 
- English words used in Portuguese 
- Numbers 

 
In class 
- Classroom language 
- Imperative 
- Modal verbs: may/ can. 
 

 
 

Unit One – Hello! 
 

1.1. Friends 
- Personal information: name, surname, age, birthday, pet, best friend 
- Subject personal pronouns 

 
1.2. Welcome! 
- Personal information: address and phone number 
- Present simple: to be (affirmative) 

 
1.3. Nice to meet you! 
- Greetings and goodbyes; ordinal numbers; dates 
- Present simple: to be (affirmative, negative and interrogative); 
possessive determiners 
 
1.4. About me 
- Personal information 

 
 

Unit Two – Families 
 

2.1. My family 
- Family members 
- Possessive case  
- Present simple: have got (affirmative and negative) 

 
2.2. All about Annie 
- Personal things 
- Present simple: have got (interrogative; yes/ no answers) 

 
2.3. Jobs 
- Jobs 
- Indefinite and definite articles 
- Omission of the   
 
 

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes 
dos alunos durante a 
realização de atividades, 
quer individuais, quer em 
trabalho de pares ou de 
grupo. 

Apreciação de diversos 
produtos: 

- Objeto ou trabalho 
concretizado; 

- Trabalhos de pesquisa, 
dossiers temáticos, 
biografias;  

- Apresentações orais, … 

Fichas de trabalho. 

Fichas de avaliação. 

 

Instrumento para E@D 

- Fichas de trabalho e 
questionários digitais  

- Participação nos fóruns 
ou em chats 

- Portfólios digitais ou diário 
de aprendizagem  

- Materiais de criação 
digital 

- Instrumentos de 
divulgação cultural e 
científica (áudio, visual e 
mistos) 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
CAMPO DE OURIQUE 
DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Unit Three – Home, sweet home 

 
3.1. My home 
- Rooms and furniture 
- Outside the house 
- How big…? 
- Present simple: there + to be 
 

2.º 
 

 
 

Unit Three – Home, sweet home (cont.) 
 
3.2. My room 
- In the bedroom: furniture 
- Prepositions of place 
 
3.3. Party time 
- Birthday party 
- Regular and irregular plurals 
 

 
 

Unit Four – The way we look 
 
4.1. Looking good 
- Describing people: height, weight, appearance, age and hair 
- Opposites 
- Adjectives 
- Position of adjectives 
- How tall, how high  
 
 
4.2. My favourite clothes 
- Clothes, footwear and accessories 
- Possessive pronouns 
- Whose 
- Phrasal verb: to look for 
 
 
4.3. Doing things  
- Activities 
- Present continuous 
 
 

Unit Five – Daily routines 
 
 

5.1. My day 
- Daily activities 
- Time 
- Present simple (affirmative and negative) 
 
5.2. Rise and shine 
- My morning routine 
- Present simple (interrogative and short answers) 
- Questions words 
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3.º 

 

 
 

Unit Five – Daily routines 
 
5.3. My favourite day 
- Weekend activities 
- Adverbs of frequency 
 
5.4. Delicious! 
- Food and drink 
- Some/ any 
- How many 

 
 
 

Unit Six – Fun Time 
 

6.1. What do you like doing? 
- Free time activities 
- Like, love, hate + -ing form 
- Question word: why 
 
6.2. Let’s go out! 
- Types of films 
- Ocean animals 
- Object pronouns 
- Let’s…/ Why don’t we…? 
 
6.3. Summer fun 
- Summer activities 
- Connectors: and, but, or, because, so 
- Prepositions of movement 

 
 
Leitura extensiva: Romeo and Juliet (2º / 3º Período) 
 
A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 
 

 
________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 
 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
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-Compreende sons, entoações e ritmos de língua. 

-Compreende palavras, conceitos simples e frases isoladas. 

-Compreende palavras, frases e textos muito simples. 

-Utiliza dicionários elementares com imagens. 

-Exprime-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos. 

-Interage com os colegas em situações muito simples e previamente preparadas. 

-Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos de língua. 

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

-Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

-Produz, com ajuda, frases muito simples. 

-Produz um texto muito simples com vocabulário limitado. 

-(Re)conhece aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como bandeiras e símbolos nacionais. 

-Localiza, no mapa, alguns países de expressão inglesa; associa capitais e algumas cidades desses países. 

-Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas elementares do 

funcionamento da língua. 

A
tit

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

30
%

 

 
Desenvolvimento pessoal e Autonomia 
Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 

- tendo os materiais escolares organizados; 

- cumprindo as atividades propostas. 

 

Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 

- participando, ativamente, nas atividades propostas; 

- partilhando pontos de vista e dificuldades. 

 

Relacionamento Interpessoal 
Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 

- cumprindo regras; 

- adotando comportamentos seguros; 

- respeitando os outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 
 

1. Manual 
• BTween – 5 (Student’s book) + BTween– 5 (Workbook) – Areal Editores 

Maria Emília Gonçalves, Margarida Coelho  
 

2. Materiais de sala de aula 
• Dossier A4 com folhas pautadas; estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para sublinhados, lápis, 

borracha, afia, alguns lápis de cor. 
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GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
Matemática 

2.º ciclo 5.º ano 2022/2023 

 

PROGRAMAÇÃO 
Período Conteúdos Instrumentos de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 

Revisões 
 

1. Números naturais 
 
1.1. Múltiplos e divisores de um número natural 

Múltiplos de um número natural. 

Divisores de um número natural. 

Relações entre múltiplos de números naturais. 

Relação entre divisores de números naturais. 

Conjunto dos divisores de um número natural. 

1.2. Números primos 

Números primos e números compostos. 

Identificação de números primos. 

1.3. Potências de base e expoente natural 

Potências de base e expoente naturais. 

Potências de base 10. 

 
2. Frações, decimais e percentagens 

2.1. Frações equivalentes. Percentagens 

Frações equivalentes 

Percentagens 

2.2. Comparação e ordenação. Valores aproximados 

Comparação e ordenação de frações 

Frações e decimais 

Relações entre frações, decimais e percentagens 

Valores aproximados 

2.3. Operações com frações 

Adição e subtração de frações 

Multiplicação entre números naturais e frações 

2.4. Operações com decimais 

Multiplicação com decimais 

Divisão com decimais 

 
 
 
 
 

Instrumentos de 
avaliação no ensino 

presencial 

 
 
Fichas de avaliação; 
Questões de aula; 
Fichas de trabalho 
formativas; 
Trabalhos individuais e/ou 
em grupo; 
Relatórios; 
Dossier/Caderno; 
Trabalho de projeto; 
Grelhas de observação; 

 
Instrumentos de 
avaliação E@D 

Fichas de avaliação; 
Questões de aula; 
Fichas de trabalho 
formativas; 
Trabalhos individuais 

• Trabalhos escritos 
(fichas de resolução de 
exercícios) 
• Trabalhos práticos 
(produção de: projeto de 
programação, vídeo). 
• Atividades de 
pesquisa. 

Trabalho de projeto; 
Grelhas de observação; 

• Listas de verificação. 
• Portefólio digital ou 
diário de aprendizagem. 
• Participação nas aulas 

síncronas. 
Participação nas aulas 

assíncronas. 2.º 3. Sequências. Expressões algébricas. 
3.1 Sequências 

Sequências de crescimento 
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 Lei de formação e termo geral de uma sequência 

3.2. Relações numéricas e algébricas 

Expressões algébricas 

Expressões algébricas equivalentes 
 
 
4. Dados 
4.1 Questões estatísticas, recolha e organização de dados. 
Representações gráficas. 

Questões estatísticas 

Tabelas de frequências absolutas e relativas 

Representações gráficas 

4.2 Análise de dados 

Média de um conjunto de dados 

Comunicação e divulgação de um estudo 

4.3 Probabilidades 

Frequência relativa para estimar a probabilidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.º 

5. Figuras no plano 
5.1 Retas, semirretas e segmentos de reta. Ângulos 

Retas, semirretas e segmentos de reta 

Posição relativa das retas no plano 

Amplitude de um ângulo 

Construção de ângulos 

5.2 Triângulos 

Classificação de triângulos 

Relações entre lados e entre lados e ângulos de um triângulo 

Construção de triângulos 

Critérios de congruência de triângulos 

5.3 Áreas de figuras planas 

Equivalência entre figuras planas 

Área do paralelograma 

Área do triângulo 
 
 
6. Figuras no espaço 
6.1. Prismas 

6.2. Pirâmides 

6.3. Planificações de poliedros 
 

Revisões das matérias desenvolvidas ao longo do ano 
letivo. 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
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  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   
 

1. Gerais 
Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

 

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 

2. Específico 
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Conhecimento e Conhecer e compreender procedimentos, técnicas, conceitos e relações 
matemáticas. 
Aplicar conhecimentos e capacidades adquiridas a novas situações. 
Trabalhar com materiais e instrumentos/equipamentos diversificados 
relacionando conhecimentos técnicos e científicos. 

compreensão de 
conceitos e 
procedimentos 
matemáticos; 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas; 

Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, de compreender e 
construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo 
e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, 

 avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Comunicação de 
Conceitos e 
Raciocínios; 

Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, para 
justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática. 
Selecionar, recolher, tratar, analisar e divulgar informação, mobilizando-a na 
construção de respostas para os problemas colocados e na divulgação das 
mesmas. 

 
 

Se
r r

es
po

ns
áv

el
, 

em
pe

nh
ad

o 
e 

au
tó

no
m

o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual. 
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância. 
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem. 

Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 
- Participando, ativamente, nas atividades. 
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo. 
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas. 
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa. 

 
Se

r r
es

pe
ita

do
r Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 

- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros. 
- Respeitando os colegas e o professor. 
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom. 
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo). 
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona. 
- Revelando atenção e postura na aula síncrona. 
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  MATERIAIS   
 
 

1. Manual 
Manual Espiral 5 

Belmiro Costa 

Ermelinda Rodrigues 

Ana Pais Andrade 

Porto Editora 

Caderno de fichas – Espiral 5 

Belmiro Costa 

Ermelinda Rodrigues 

Ana Pais Andrade 

Porto Editora 

2. Materiais de sala de aula 
 
 
Caderno com argolas com folhas quadriculadas. 

 
Estojo com caneta azul ou preta, lápis, borracha, 
apara-lápis com depósito, caneta de cor, lápis de cor, 
cola e tesoura. 

 
Compasso, régua, transferidor e esquadro (tamanho 
pequeno) 
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Professor: Bruno Manuel Pires

PROGRAMAÇÃO 

Períodos Conteúdos de Aprendizagem Avaliação 

• Compreender o que é suposto os OT
(Objetos Tangíveis) fazerem;

• Distinguir OT nas suas caraterísticas,
funcionalidades e aplicabilidade;

• Adequar atuadores e sensores à
resolução de situações específicas;

• Programar OT que façam uso de
atuadores e sensores para interagir
com o ambiente em que se integram;

• Manipular dados de entrada e de saída;

• Adequar a estrutura de OT a contextos
específicos;

• Criar OT que interajam com o mundo
físico;

• Programar OT para resolução de
desafios simples e desafios
complexos;

• Detetar e corrigir erros de
programação e desadequação de
estruturas físicas a situações
específicas;

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes 
dos alunos durante a 
realização de atividades, 
quer individuais, quer em 
trabalho de pares ou de 
grupo. 

Apreciação de diversos 
produtos: 

- Objeto ou trabalho
concretizado;

- Trabalhos de pesquisa,
dossiers temáticos,

1º / 2º /3º biografias;

- Relatórios;

- Apresentações orais;

- Fichas de trabalho;

- Fichas de avaliação.

Instrumentos para E@D 

- Fichas de trabalho e
questionários digitais;

- Participação nos fóruns
ou em chats;

- Portfólios digitais ou diário
de aprendizagem;

- Materiais de criação
digital;

- Instrumentos de
divulgação cultural e
científica (áudio, visual e
mistos);

No desenvolvimento dos conteúdos, será implementada a metodologia de projeto, que assenta na flexibilidade das 
propostas e na intencionalidade das práticas didáticas, no sentido de focalizar a atividade dos alunos em 
experiências significativas reveladoras do seu desenvolvimento da literacia digital. 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
ROBÓTICA 

2.º Ciclo 5.º ano 2022/2023
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Professor: Bruno Manuel Pires

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Gerais

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 
Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 
Muito Bom de 90% a 100% 5 

2. Específicos
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Compreende a importância dos OT no quotidiano.
Conhece a estrutura física de OT simples e avalia as suas limitações.
Compreende as diferentes funcionalidades dos atuadores (motores) na locomoção.
Compreende conceitos associados à locomoção de OT: potência, velocidade, distância, direção. 
Programa OT para se movimentarem de forma simples em cenários específicos.
Distingue diversos sensores e suas funcionalidades.
Compreende como diferentes sensores ajudam os OT a interagir com o ambiente onde se encontram. 
Programa OT para produção de informação de output em formatos simples ou pré-definidos. 
Programa OT, através de instruções pré-definidas ou ambiente de programação específico, para resolução de problemas simples. 
Programa OT, através do ambiente de programação selecionado, para resolução de problemas simples que necessitem da 
utilização de sensores.
Avalia as soluções encontradas e procede a correções e melhorias.

AT
IT

UD
ES

 E
 V

AL
O

RE
S 

40
%

 

Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual.
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância.
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem.

Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 
- Participando, ativamente, nas atividades.
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo.
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas.
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa.

Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros.
- Respeitando os colegas e o professor.
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo).
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona.
- Revelando atenção e postura na aula síncrona.

MATERIAIS 

1. Materiais de sala de aula
Dossier A4 com folhas pautadas. 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para sublinhados, lápis, borracha, afia. 
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Professor: Bruno Manuel Pires

PROGRAMAÇÃO 

Períodos Conteúdos de Aprendizagem Avaliação 

• Segurança, responsabilidades e 
respeito em ambientes digitais;

o Impacto das TIC
o Comportamentos seguros
o Palavras-chave seguras
o Direitos de autor
o Ergonomia

• Investigar e pesquisar;
o Metodologia de trabalho
o Navegadores e navegar
o Pesquisar

• Comunicar e colaborar;
o Sistemas de gestão de 

aprendizagem
o Comunicar e colaborar

• Criar e inovar;
o Processamento de texto
o Apresentações multimédia
o Algoritmia
o Programação

Observação e registo dos 
procedimentos e atitudes 
dos alunos durante a 
realização de atividades, 
quer individuais, quer em 
trabalho de pares ou de 
grupo. 

Apreciação de diversos 
produtos: 

- Objeto ou trabalho
concretizado;

- Trabalhos de pesquisa,
dossiers temáticos,

1º / 2º /3º biografias;

- Relatórios;

- Apresentações orais;

- Fichas de trabalho;

- Fichas de avaliação.

Instrumentos para E@D 

- Fichas de trabalho e
questionários digitais;

- Participação nos fóruns
ou em chats;

- Portfólios digitais ou diário
de aprendizagem;

- Materiais de criação
digital;

- Instrumentos de
divulgação cultural e
científica (áudio, visual e
mistos);

No desenvolvimento dos conteúdos, será implementada a metodologia de projeto, que assenta na flexibilidade das 
propostas e na intencionalidade das práticas didáticas, no sentido de focalizar a atividade dos alunos em 
experiências significativas reveladoras do seu desenvolvimento da literacia digital. 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
TIC 

2.º Ciclo 5.º ano 2022/2023
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Professor: Bruno Manuel Pires

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Gerais

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

Qualitativa Percentagem Nível 
Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 
Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 
Muito Bom de 90% a 100% 5 

2. Específicos
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Utiliza corretamente os conceitos informáticos. 
Mobiliza conhecimentos relativos à estrutura e funcionamento básico dos computadores. 
Utiliza as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico, fazendo uso das aplicações 
informáticas mais usuais. 
Utiliza as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação da Internet em segurança 
Utiliza procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação na Internet, visando uma seleção 
criteriosa da informação. 
Utiliza aplicativos de processamento de texto e criação de apresentações gráficas. 
Aborda e problematiza as questões éticas das implicações na sociedade das tecnologias emergentes. 
Aplica as suas competências em TIC a contextos interdisciplinares. 
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Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis e autónomos: 
- Sendo assíduo e pontual.
- Apresentando o material necessário/solicitado para a aula presencial e a distância.
- Cumprindo as orientações relativas à aprendizagem.

Aprofundar áreas de interesse e procurar desenvolver competências: 
- Participando, ativamente, nas atividades.
- Persistindo na realização dos trabalhos/estudo.
- Executando com rigor e seriedade as tarefas assíncronas.
- Revelando autonomia, organização e espírito de iniciativa.

Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade: 
- Cumprindo regras e adotando comportamentos seguros, respeitando os outros.
- Respeitando os colegas e o professor.
- Respeitando o espaço/tempo, equipamentos e regras de segurança na Google Classroom.
- Demonstrando cooperação e espírito de entreajuda (tarefas de grupo).
- Intervindo com adequação e oportunidade na aula síncrona.
- Revelando atenção e postura na aula síncrona.

MATERIAIS 

1. Materiais de sala de aula
Dossier A4 com folhas pautadas. 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para sublinhados, lápis, borracha, afia.
Manual da disciplina.
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