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Departamento:    1º Ciclo                                                                    Disciplina: Português                                    Ano de escolaridade:  3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências 
e valores do Perfil do 

Aluno 
Instrumentos de 

avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
ORALIDADE 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  

Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.  

Identificar, organizar e registar informação relevante em função dos objetivos de escuta.  

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes intencionalidades comunicativas. 

Expressão 

 Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.  

Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar narrações.  

Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais.  

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto escrito. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

Evidenciar respeito pela diversidade humana e cultural 

Ser interventivo e empreendedor. 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

 Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J)  

 Respeitador da 

diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 Participativo/ 

colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 Criativo   

(A, C, D, J) 
 
(a, d, e) 

Interação oral – 
(ouvir, intervir e 
fundamentar). 

 
Testes de 
compreensão do 
oral. 

 
Apresentações 
orais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ler textos com características narrativas e descritivas, associados a diferentes finalidades 

(informativas, lúdicas, estéticas). 

Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do convite e da banda desenhada 

(estruturação, finalidade). 

Ler textos com entoação e ritmo adequados. 

Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto. 

 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 

Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

Conhecedor/  
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Leitor 
 (A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
(b) 

Fichas de 
avaliação 
formativa 
 
Leitura em voz 
alta. 
 
Leitura para 
informação e 
estudo – 
pesquisas 
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ESCRITA 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escrita  

Indicar as diferentes possibilidades de representar fonemas para as relações fonema – grafema e 

grafema – fonema mais frequentes. 

Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados com introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 

Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita (grafia, pontuação e 

translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aperfeiçoamento. 

Escrever textos de géneros variados, adequados a finalidades como narrar e informar, em 

diferentes suportes.  

Exprimir opiniões e fundamentá-las.   

Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, corporal, musical, 

plástica). 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

Manifestar iniciativa na realização das tarefas. 

Revelar espírito de iniciativa. 

 
Conhecedor/  
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 

 

Criativo   

(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
(b, c, d) 
 

Testes Escritos – 
Compreensão da 
Leitura/ 
Educação 
literária.  
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo(pesquisas, 
fichas de leitura; 
participação em 
concursos de 
leitura/literários) 
 
Questões de 
aula. 
 
Organização e 
apresentação do 
caderno diário e 
dossiê. 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 

Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares fada, lengalengas, poemas, etc.) em 

elementos do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos. 

Ler poemas em público, com segurança. 

Fazer a leitura dramatizada de obras literárias. 

Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas. 

Apresentar obras literárias em público, através da leitura de poemas e da representação de textos 

dramáticos. 

Desenvolver um projeto de leitura que implique seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 

 
Conhecedor/  
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/  
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
Leitor 
(A,B,C,D,F,H,I) 
Crítico/Analítico 
(A,B,C,D,G) 

Realização de 
fichas de leitura. 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
Trabalhos de  
projeto 
interdisciplinar. 
Trabalhos de 
Intertextualidade. 
Leituras 
dramatizadas. 
Fichas de leitura.  
Fichas de 
avaliação 
formativa. 
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 Ser responsável e cooperante. (a, e) 

 
 
 
 
 

GRAMÁTICA 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico. 

Identificar a classe das palavras: determinante (possessivo e demonstrativo), quantificador numeral 

e advérbio. 

Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito e no futuro do modo 

indicativo. 

Utilizar apropriadamente os tempos verbais para exprimir anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade. 

Manipular diferentes processos para expressar noções de grau numa frase, tendo em conta os seus 

valores. 

Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes grupo nominal e grupo verbal) e das funções 

sintáticas centrais (sujeito e predicado). 

Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados. 

Recorrer de modo intencional e adequado a conectores diversificados, em textos orais e escritos. 

Usar frases complexas para exprimir sequências ([tão] que, para que). 

Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e a partir das múltiplas relações que 

podem estabelecer entre si. 

Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal.  

Conhecer a família de palavras como modo de organização do léxico. 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia.  

Pautar o seu trabalho pelo rigor e pela qualidade. 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
 
Conhecedor/  
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 
 
 
 
Sistematizador/  
organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
(b) 

Fichas de 
avaliação 
formativa. 

 
Observação 
direta. 
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Departamento: 1º Ciclo                                                                    Disciplina: Matemática                                   Ano de escolaridade:  3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 

valores do Perfil do 
Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 
 
Números naturais  
 
 
 
Adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão  
 
 
 
Números racionais 
não negativos 
 
 
 
Resolução de 
problemas  
 
 
 
Raciocínio 
matemático  
 
 
 
Comunicação 
matemática 
 

40 % 
 
 

Ler e representar números no sistema de numeração decimal até à centena de milhar, identificar 

o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e classes.  

Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações e avaliar a 

sua razoabilidade.  

 Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las em situações de 

cálculo.  

Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão.  

Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao cálculo 

mental e a algoritmos.  

Representar números racionais não negativos na forma de fração e decimal, estabelecer relações 

entre as diferentes representações e utilizá-los em diferentes contextos, matemáticos e não 

matemáticos. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais não negativos, 

em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  

Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular e testar conjeturas.  

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 

notações, terminologia e simbologia).  

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade humana e social. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
Conhecedor/sabedor
/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A,B,E,F,H) 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J) 
Questionador 
 (A, F, G, I, J)  
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
Responsável/ 
autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
 
 
 
(b) 

 
Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e  
de grupo. 
 
Organização e 
apresentação do 
caderno diário e 
dossiê. 
 
Resolução de 
problemas. 
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GEOMETRIA E 
MEDIDA 
 
Localização e 
orientação no 
espaço 
 
Figuras 
geométricas  
 
 
Medida: 
-Comprimento e 
Área 
-Volume e 
Capacidade 
-Massa 
-Dinheiro 
-Tempo 
 
Resolução de 
problemas  
 
Raciocínio 
matemático  
 
Comunicação 
matemática 
 

30% 
 
 

 

 

Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 

hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas.  

Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer classificações, 

justificando os critérios utilizados.  

Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 

unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos diversos.  

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades 

das figuras geométricas no plano e no espaço, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 

avaliar a plausibilidade dos resultados.  

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 

notações, terminologia e simbologia). 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade humana e social.  

Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)  
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
Responsável/ 
autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
 
(b) 

Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e  
de grupo. 
 
Organização e 
apresentação do 
caderno diário e 
dossiê. 
 
Resolução de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO 
DE DADOS 
 
Representação 
e interpretação 
de dados 
 

Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diversas formas.  

Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e acontecimentos possíveis 

(prováveis e pouco prováveis).  

Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares 

variados.  
 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/Investiga-
dor (C, D, F, H, I)  

 
Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
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Resolução de 
Problemas 
 
 
 
Raciocínio 
Matemático 
 
 
Comunicação 
Matemática 
 
 
 

30% 

Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística (formular questões, 

escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de organização e representação de 

dados, analisar e concluir).  

Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, 

baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade humana e social.  

Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A,B,E,F,H) 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J) 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)  
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do 
outro  
(B, E, F, G) 
(c) 

Participação 
espontânea. 
 
Apresentação de 
trabalhos. 
 
Resolução de 
problemas. 

 

Departamento:    1º Ciclo                                                                    Disciplina: Estudo do Meio                                   Ano de escolaridade: 3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências 
e valores do Perfil do 

Aluno 
Instrumentos de 

avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante facilidade em: 

SOCIEDADE 
25% 

Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências temporais a.C. e d.C.. 

 Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história local (origem da povoação, 

batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades históricas, feriado municipal). 

 Reconhecer vestígios do passado local:  - construções; - instrumentos antigos e atividades a que 

estavam ligados; - costumes e tradições.  

Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições religiosas, 

associações, etc.), recorrendo a fontes orais e documentais.  

Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na sua comunidade. 

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

 
 

Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
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 Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.  

Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos povos europeus, valorizando 

a sua diversidade. 

 Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança, 

sabendo como atuar em algumas situações, nomeadamente que pode recorrer ao apoio de um adulto. 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) 

 
 

NATUREZA 
25% 

Conhecer procedimentos adequados em situação de queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas, 

mordeduras de animais e hematomas.  

 Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida saudável, reconhecendo que o consumo de álcool, 

de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a saúde. 

 Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, nomeadamente através de relações 

alimentares, e do meio físico, reconhecendo a importância da preservação da Natureza.  

 Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que os seus descendentes apresentam características 

semelhantes aos progenitores, mas também diferem em algumas delas. 

 Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com condições indispensáveis a 

diferentes etapas da vida das plantas e dos animais, a partir da realização de atividades 

experimentais. 

 Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da superfície da Terra 

(continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos). Distinguir formas de relevo 

(diferentes elevações, vales e planícies) e recursos hídricos (cursos de água, oceano, lagos, lagoas, 

etc), do meio local, localizando-os em plantas ou mapas de grande escala. 

Identificar os diferentes agentes erosivos (vento, águas correntes, ondas, precipitação, etc.), 

reconhecendo que dão origem a diferentes paisagens à superfície da Terra. 

 Relacionar os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do dia e da noite e a 

existência de estações do ano.  

Compreender, recorrendo a um modelo, que as fases da Lua resultam do seu movimento em torno da 

Terra e dependem das posições relativas da Terra e da Lua em relação ao Sol.  

 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
Sistematizador/organi
zador 
 (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
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Utilizar instrumentos de medida para orientação e localização no espaço de elementos naturais e 

humanos do meio local e da região onde vive, tendo como referência os pontos cardeais. 

Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases.  

Identificar a existência de transformações reversíveis (condensação, evaporação, solidificação, 

dissolução, fusão). 

Procurar novas soluções para diferentes problemas. 

Ser interventivo e empreendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c, d) 

TECNOLOGIA 
 

25% 

Comparar o comportamento da luz no que respeita à linearidade da sua propagação em diferentes 

materiais (transparentes, translúcidos e opacos).  

Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força sobre um objeto e 

do movimento exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies.  

Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, etc.) de acordo 

com as suas funções, princípios e relações.  

 Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre magnetes.  

Utilizar informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia. 

Manifestar iniciativa na realização das tarefas. 

 
Questionador 

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

Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguir diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, saúde, alimentação, 

etc.). 

 Reconhecer o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, assoreamento, 

poluição) provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos 

(sobrevivência, morte e migração) e da sociedade. 

 Identificar um problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resíduos sólidos urbanos, 

poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), propondo soluções de resolução. 

 Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar quanto a aspetos 

naturais, sociais, culturais e tecnológicos. 

 Reconhecer as potencialidades da internet, utilizando as tecnologias de informação e da 

comunicação com segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em sigilo. 

 Reconhecer o papel dos media na informação sobre o mundo atual. 

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
 Responsável/ 
autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
 

Fichas de avaliação 
formativa. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
 
Realização e registos 
de experiências. 
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 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

Evidenciar respeito pela diversidade humana e cultural. 

Revelar espírito de iniciativa. 

Ser interventivo e empreendedor. 

 
 
 
 
 
 
(d) 

 

 

Departamento:    1º Ciclo                  Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Físico-Motora)            Ano de escolaridade: 3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências 
e valores do Perfil do 

Aluno 
Instrumentos de 

avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Ginástica 
 

20% 
 
 

 

 
 

Jogos 
 

20% 
 

 
 

 
 

 
 
 

Atividades 
rítmicas 

expressivas 
(dança) 

 
20% 

 

Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

Saltar ao eixo. 

Combinar posições de equilíbrio estático. 

Lançar e receber o arco na vertical. 

Lançar o arco para a frente. 

Lançar e receber o arco com as duas mãos. 

Realizar a cambalhota à frente. 

Saltar à corda. 

Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo. 

Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas 

e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

Nos jogos coletivos com bola, tais como: RABIA, JOGO DE PASSES, BOLA AO POSTE, BOLA AO 

CAPITÃO, BOLA NO FUNDO, agir em conformidade com a situação: passar a bola, receber a bola, 

fazer toques de sustentação com a bola, impulsionar a bola, realizar batimentos, conduzir, 

rematar, intercetar, esquivar-se, pontapear, cabecear, dar toques de sustentação… 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
 
 
Criativo/  
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
 
 
 
Crítico/Analítico e  
Autoavaliador/  
Heteroavaliador  
(Transversal a todas as 
áreas)  
Indagador/ 
Investigador e  
Sistematizador/ 
Organizador  
(A, B, C, D, F, H, I, J)  
 

Observação direta. 
 
Participação/ 
empenho nas 
atividades individuais 
e de grupo. 
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Percursos na 

Natureza 
 

20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natação 
(Programa 
opcional) 

 
20% 

 

Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumprimento das regras 

e do objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual cordialidade e respeito, 

evitando ações que ponham em risco a sua integridade física. 

Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 

de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica 

e melodia de composições musicais. 

Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 

regras de segurança e preservação do ambiente. 

Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no 

mapa), para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um percurso 

na mata, bosque, montanha, etc., combinando as habilidades aprendidas anteriormente, 

mantendo a perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de referência. 

Realizar os modos de respiração dos estilos «crol» e «costas», associado aos movimentos propulsivos.  

Coordenar a expiração com a imersão, em exercícios de orientação, equilíbrio, propulsão, respiração 

e salto realizados nos planos de água superficial, médio e profundo.  

Deslocar-se em posição dorsal e ventral, diferenciando as fases de entrada das mãos, trajeto 

propulsivo e recuperação de acordo com os estilos de «costas» e «crol», com ritmo e velocidade 

adequados aos movimentos propulsivos de braços e pernas e posição da cabeça, coordenadas com a 

respiração nos respetivos estilos.  

Saltar de cabeça a partir da posição de pé (com e sem ajuda) fazendo o impulso com extensão do 

corpo e entrando na água em trajetória oblíqua.  

Saltar a partir de pé (para zona baixa e profunda), entrando na água o mais longe possível, 

executando diferentes rotações em trajetória aérea, sobre os eixos longitudinal e transversal. 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença  
(A, B, E, F, H)  
 
 
 
 
 
 
 
Questionador e 
Comunicador  
(A, B, D, E, F, G, H, I, 
J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a, b, e) 
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Departamento:    1º Ciclo                     Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Dramática)                  Ano de escolaridade: 3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências e 
valores do Perfil do Aluno Instrumentos 

de avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
Jogos de exploração: 

 
50% 

 
           Corpo 

 
 
 
 
 
 

Voz 
 
 
 
 

 
 

Espaço 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objetos 

 
 

 
 
 
 

Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e aos pares. 

Explorar as atitudes de: imobilidade/mobilidade, contração/descontração, 

tensão/relaxamento. 

Explorar a respiração torácica e abdominal. 

Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 

Explorar os movimentos segmentares do corpo. 

Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se com outras 

características corporais: diferentes atitudes corporais; diferentes ritmos corporais; 

diferentes formas; diferentes fatores de movimento; (firme/suave; 

súbito/sustentado; direto/flexível; controlado/livre). 

Experimentar maneiras diferentes de produzir sons. 

Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

Reproduzir sons do meio ambiente. 

Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos: a forma de respirar; a altura do som; o 

volume da voz; a velocidade; a entoação. 

Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos (dicção). 

Explorar os efeitos de alternância, silêncio-emissão sonora. 

Explorar o espaço circundante. 

Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz. 

Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos. 

Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes seres (reais ou imaginados) 

em locais com diferentes características. 

Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas, tácteis. 

Deslocar-se em coordenação com um par. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

Criativo/Crítico/  

Analítico  

(A, B, C, D, G, J)  

 

 

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H)  

 

 

 
Participação 
oral. 
 
Observação 
direta. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
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Jogos Dramáticos: 
 

50% 
 
 
 Linguagem não verbal 

 
 
 

 
 
Linguagem verbal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Linguagem verbal e 
gestual 

Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto). 

Explorar mudanças de nível: individualmente, aos pares, em pequenos grupos. 

Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos. 

Deslocar-se com o apoio de um objeto: individualmente, em coordenação com um par. 

Explorar as transformações de objetos: imaginando-os com outras características 

utilizando-os em ações. 

Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em situações de interação: a dois, 

em pequeno grupo. 

Utilizar máscaras, fantoches. 

Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas. 

Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movimentos. 

Reagir espontaneamente, por gestos/movimentos a: sons, palavras, ilustrações, 

atitudes, gestos. 

Reproduzir movimentos: em espelho, por contraste. 

Improvisar individualmente atitudes, gestos, movimentos a partir de diferentes 

estímulos: sonoros ou verbais, um objeto real ou imaginado, um tema. 

Mimar, a dois ou em pequenos grupos, atitudes, gestos, movimentos ligados a: uma 

ação isolada, uma sequência de atos (situações recriadas ou imaginadas). 

Participar na elaboração oral de uma história. 

Improvisar um diálogo ou uma pequena história: a dois, em pequeno grupo, a partir 

de: uma ilustração, uma série de imagens, um som, uma sequência sonora, um 

objeto, um tema. 

Participar em jogos de associação de palavras por: afinidades sonoras, afinidades 

semânticas. 

Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: lendo, recitando. 

Inventar novas linguagens sonoras ou onomatopaicas. 

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma ação 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas); 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Cuidador de si e do 
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precisa: em interação com o outro, em pequeno grupo. 

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo sequências 

de ações — situações recriadas ou imaginadas, a partir de: objetos, um local, uma 

ação, personagens, um tema. 

Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras. 

Utilizar diversos tipos de sombras (chinesas,…). 

Inventar, construir e utilizar adereços e cenários. 

Elaborar, previamente, em grupo, os vários momentos do desenvolvimento de uma 

situação. 

Revelar espírito de iniciativa. 

Ser interventivo e empreendedor. 

Outro 

(B, E, F, G) 

 

 

 

 

 

 

 

(a,d,e) 

 

 

Departamento:    1º Ciclo                   Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Plástica)                       Ano de escolaridade: 3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências e valores do 
Perfil do Aluno Instrumentos 

de avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
Atividades gráficas 

sugeridas 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desenhar jogos no recreio. 

Ilustrar de forma pessoal. 

Inventar sequências de imagens com ou sem palavras. 

Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 

Desenhar plantas e mapas. 

Contornar objetos, formas, pessoas. 

Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso. 

Desenhar em superfícies não planas. 

Desenhar sobre um suporte previamente preparado (com anilinas, tinta de 

escrever,…). 

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

 
Observação 
direta. 

 
 
Trabalhos 
individuais e 
de grupo. 
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Atividades de 
pintura 

sugeridas 
Exploração de 

técnicas 
diversas de 
expressão 

 
20% 

 
 
 

Recorte, 
Colagem, 
dobragem 

 
 

20% 
 

 

 
Tecelagem e 

costura 
 
 

20% 
 

 
 

 
Cartazes 

20% 

Explorar as possibilidades de diferentes materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações…rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando…procurando formas, cores, texturas, espessuras… 

Fazer composições colando: diferentes materiais cortados, diferentes materiais 

recortados. 

Fazer dobragens. 

Explorar a terceira dimensão, a partir da superfície (destacando figuras e pondo-as de 

pé, abrindo portas…). 

Estampar elementos naturais. 

Fazer estampagem de água e tinta, óleos. 

Estampar utilizando moldes — positivo e negativo — feitos em cartão, plástico,… 

Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, cortiça,…). 

 

Utilizar, em tapeçarias, diferentes materiais: tecidos, tiras de pano, lãs, botões, 

cordas, elementos naturais. 

Desfazer diferentes texturas: tecidos, malhas, cordas, elementos naturais,… 

Entrançar. 

Tecer em teares de cartão. 

Tecer em teares de madeira (simples). 

Colaborar em tapeçarias de elementos cosidos, elaborados a partir de desenhos 

imaginados pelas crianças. 

 

Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra): recortando e colando elementos desenhando e escrevendo, imprimindo e 

estampando. 

Pautar o seu trabalho pelo rigor e pela qualidade. 

Manifestar iniciativa na realização das tarefas 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b, c, d) 
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Departamento:    1º Ciclo                     Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Musical)               Ano de escolaridade: 3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências e 
valores do Perfil do Aluno Instrumentos de 

avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Dizer rimas e lengalengas. 

Entoar rimas e lengalengas. 

Cantar canções. 

Reproduzir pequenas melodias. 

Experimentar sons vocais (todos os que a criança é capaz de produzir) 

Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas. 

Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais, melodias e canções, 

gravações. 

Associar movimentos a: pulsação, andamento, dinâmica, acentuação, divisão 

binária/ternária, dinâmica. 

Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Fazer variações graduais de andamento («acelerando», «retardando») e de intensidade 

(aumentar, diminuir). 

Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos movimentos, 

passos. 

 

Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em materiais e objetos. 

Construir instrumentos musicais elementares seguindo indicações ordenadas de 

construção. 

Utilizar instrumentos musicais. 

Identificar sons isolados: do meio próximo, da natureza. 

Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo, da natureza 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo/Crítico/  
Analítico  
(A, B, C, D, G, J)  
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 

Intervenções orais. 
 
Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
 

Jogos de exploração 
 

 Voz 
 

25% 
 

 
 

Corpo 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 
 

25% 
 
 
 
 

Experimentação, 
desenvolvimento e 

criação musical 
Desenvolvimento 

auditivo 
 

25% 
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Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, melodias e danças, 

utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, movimento. 

Reconhecer ritmos e ciclos: da vida (pulsação, respiração,…); da natureza (noite-dia, 

estações do ano,…); de máquinas e objetos de formas musicais (AA, AB, ABA,…). 

Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, frases, escalas, 

agregados sonoros, canções e melodias (cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação). 

Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo: timbre, duração, 

intensidade, altura e localização. 

Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições musicais, produções próprias e do 

grupo, encontros com músicos. 

Revelar espírito de iniciativa. 

Ser interventivo e empreendedor. 

Responsável/ 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a, d, e) 

 

Departamento:    1º Ciclo                                                                    Disciplina: Apoio ao Estudo                               Ano de escolaridade:  3ºAno 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes   
Áreas de competências e valores 

do Perfil do Aluno 
Instrumentos de 

avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Autonomia 35% 

 

 
Revelar autonomia, empenho e responsabilidade de forma progressiva. 

 

Demonstrar iniciativa e persistência. 

 

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
Sistematizador/organizador 
 (A, B, C, I, J) 
Participativo/colaborador   
 (B, C, D, E, F) 
 

(d) 

Interação oral – 

(ouvir, intervir e 

fundamentar) 

 

Trabalhos 
individuais e de 
grupo. 
 
 
 

Organização 35% 

 
 

 
Organizar os instrumentos de trabalho e o local de estudo. 

Planificar o estudo e o trabalho.  

 

Pautar o seu trabalho pelo rigor e pela qualidade. 

Sistematizador/organizador    
(A, B, C, I, J) 
Participativo/colaborador    
(B, C, D, E, F) 
Criativo  
 (A, C, D, J) 
 

(d) 
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Desempenho 30% 
 

 

Identificar e exprimir as dúvidas. 

Demonstrar capacidades de pesquisa, seleção e tratamento de informação. 

Utilizar técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados. 

 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

Manifestar iniciativa na realização das tarefas. 

Revelar espírito de iniciativa. 

Conhecedor/Sabedor / 
culto/informado (A, B, G, I, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Sistematizador/organizador  
(A, B, C, I, J) 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/do 
outro (A, B, E, F, H) 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Participativo/colaborador  
 (B, C, D, E, F) 
Criativo (A, C, D, J) 
 

(d) 

 

Departamento:    1º Ciclo                                Disciplina:  TEC                        Ano de escolaridade: 3ºAno 

 

Domínios de 

Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de competências e valores do 

Perfil do Aluno 
Instrumentos    

de avaliação 
Insuficiente 

Revela dificuldade 
em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Pesquisar, selecionar e organizar informação.  

Refletir sobre os temas trabalhados e tomar individualmente decisões. 

Apresentar propostas de intervenção/resolução de problemas. 

Comunicar e argumentar fazendo intervenções adequadas. 

Colaborar nas atividades solicitadas.  

Compreender e expressar-se em português. 

Utilizar as TIC. 

Respeitar os outros. 

Cumprir as regras. 

Manifestar espírito de cidadania e solidariedade. 

Ter assiduidade e pontualidade. 

Ter atenção nas aulas. 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  

Interação oral  

(ouvir, intervir 

e fundamentar) 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo. 

 

 

 

 

 

Componente Escrita 
 

15% 
 
 

Componente Oral 
 

15% 
 
 

Capacidade de 
utilização das TIC  

 
25% 
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Participação 
10% 

 
Sociabilidade 

 

10% 

 

Responsabilidade 
 

10% 
 

Autonomia 
 

15% 

Organização dos instrumentos de trabalho.  

Executar tarefas e trabalhos solicitados. 

Possuir materiais necessários à aula. 

Ter Iniciativa. 

Ter espírito crítico. 

Executar autonomamente os trabalhos e tarefas. 

 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

Revelar espírito de iniciativa. 

Ser interventivo e empreendedor. 

(B, C, D, E, F) 

Leitor  

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

 Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

Criativo  

(A, C, D, J)  

 

 (a, c, d, e) 

 

 

 

 

 

Áreas de competência do perfil do aluno : A-Linguagens e textos; B- informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento  crítico e 

criativo; E- Relacionamento Interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber 

científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

Áreas de valor do perfil do aluno: a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) 

Liberdade 


