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Departamento: 1.º Ciclo                                                                    Disciplina: Português                                    Ano de escolaridade:  4.ºAno 

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 % 

 

Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros. 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la por meio de 

técnicas diversas. 

Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e acessório, 

denotação e conotação.  

Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com boa articulação, 

entoação e ritmo adequados.  

Assegurar contacto visual com a audiência (postura corporal, expressão facial, olhar). 

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). 

 

Apresentações orais. 

 

Leitura em voz alta. 

 

Leitura para 

informação e estudo 

– pesquisas. 

 

Realização de fichas 

de leitura. 

 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 

 

Trabalhos de  

projeto 

interdisciplinar. 

 

 

LEITURA 

 

25% 

 

Ler textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, associados a 

finalidades várias e em suportes variados.  

Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sentido dos textos. 

Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

Explicitar ideias-chave do texto. 

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

Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto. 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
Questionador 
 (A, F, G, I, J) 
Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J) 
Leitor 
 (A, B, C, D, F, H, I) 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
(b) 
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EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

 

10% 

 

 

 

 

 

Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo criativo. 

Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 

Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações). 

Compreender a organização interna e externa de textos poéticos, narrativos e dramáticos. 

Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e segurança, poemas memorizados. 

Participar, de forma responsável e cooperante, em representações de textos dramáticos 

literários. 

Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou poemas ouvidos ou 

lidos. 

Ser responsável e cooperante. 

 
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) 
 
(a, e) 
 

Trabalhos de 

Intertextualidade. 

 

Leituras 

dramatizadas. 

 

Fichas de avaliação 

formativa. 

 

ESCRITA 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo individual e/ou 

em grupo. 

Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de consequência e finalidade. 

Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão com vista ao 

aperfeiçoamento de texto. 

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

translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  

Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e adequados às convenções de 

representação gráfica. 

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) 
 
 

 

 

 

 

 

(b, c, d) 

 

Testes Escritos – 

Compreensão da 

Leitura/ Educação 

literária.  

Trabalhos – 

pesquisas, fichas de 

leitura; participação 

em concursos de 

leitura/literários. 

Questões de aula. 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 

Organização e 

apresentação do 

caderno diário e 

dossiê. 
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GRAMÁTICA 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), preposição, pronome (pessoal, 

nas suas formas tónica e átonas, possessivo e demonstrativo). 

Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e no modo 

imperativo. 

Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos. 

Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau. 

Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases com negação e com 

advérbios pré-verbais. 

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

escritos. 

Aplicar processos de expansão e redução de frases. 

Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua estrutura interna 

(base, radical e afixos). 

Compreender regras de derivação das palavras e formas de organização do léxico (famílias de 

palavras). 

Reconhecer onomatopeias. 

Explicitar 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:  4ºAno 

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 

 

45 % 

 

Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhão, 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, decimal e percentagem, 

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 

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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Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

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 

 
35% 

 

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

hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas.  

Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, 

raso).  

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. 
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ORGANIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE 

DADOS 

 

Representação e 

interpretação de 

dados 

 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocínio 

matemático 

 

Comunicação 

matemática 

 

20% 

 

 

 

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.  

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.  

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) 
 
(c) 

Fichas de 

avaliação 

formativa. 

 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo. 

 

Participação 

espontânea. 

 

Apresentação de 

trabalhos. 

 

Resolução de 

problemas  
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Departamento:    1º Ciclo                                                                    Disciplina: Estudo do Meio                                   Ano de escolaridade: 4ºAno 

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal, 

destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e a 

Restauração, a Implantação da República e o 25 de Abril. 

Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos relevantes da 

história de Portugal, com recurso a fontes documentais.  

Relacionar a Revolução do 25 de abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos. 

Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de 

uma sociedade mais justa.  

Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, identificando 

causas e consequências para os territórios envolvidos. 

Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns estados-

membros num mapa da Europa. 

Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a pele como primeira 

barreira de proteção e de prevenção de doenças. 

Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
(d) 

Fichas de 

avaliação 

formativa. 

 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo. 
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NATUREZA 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas digestivo, 

respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu bom funcionamento 

implica cuidados específicos. 

Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência.  

Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a pele como primeira 

barreira de proteção e de prevenção de doenças.  

Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando as razões que 

conduziram a essa situação. 

Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas.  

Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou digital), 

para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.  

Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta 

(imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, utilizando vocabulário 

geográfico adequado.  

Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, bússola, estrela 

polar), na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra.  

Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações da dinâmica 

e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem.  

Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas propriedades (cor, 

textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua aplicabilidade.  

Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais, industriais ou 

turísticas), comparando com os de outras regiões.  

Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas 

zonas costeiras e rios, etc.).  

Procurar novas soluções para diferentes problemas. 

Ser interventivo e empreendedor. 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c, d) 

Fichas de 

avaliação 

formativa. 

 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo. 

 

TECNOLOGIA 

 

Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos circuitos elétricos, indicando se são 

isoladores ou condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem como as regras de 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Trabalhos 

individuais e de 
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25% segurança na sua utilização.  

Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no passado e no presente, 

relacionando-os com os materiais utilizados no seu fabrico, para constatar permanências e 

evoluções.  

Manifestar iniciativa na realização das tarefas. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
(c) 

grupo. 

Fichas de 

avaliação 

formativa 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE/ 

NATUREZA/ 

TECNOLOGIA 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, nacional, etc. 

identificando na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc.) 

e vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes, 

tradições, símbolos e efemérides.  

Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, 

etc.) com a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, atividades económicas, 

etc.) a diferentes escalas.  

Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na qualidade 

do ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, extinção de espécies, 

etc.), reconhecendo a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas que minimizem o 

impacto negativo.  

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e 

responsabilidade, tomando consciência de que o seu uso abusivo gera dependência (jogos, redes 

sociais, etc.).  

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. 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Participador/colabora
dor (B, C, D, E, F) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H)) 
 
 
Autoavaliador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo. 

 

Fichas de 

avaliação 

formativa. 
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Departamento:    1º Ciclo            Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Físico-Motora)                  Ano de escolaridade: 4ºAno 

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… 

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. 

 
 
 
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/empen

ho nas atividades 

individuais e de 

grupo. 
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Percursos na Natureza 

 

20% 

 

 

 

 

 

Natação 

(Programa opcional) 

 

20% 

 

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 Plástica)                           Ano de escolaridade: 4ºAno 

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% 

 

 

Atividades de 

pintura 

sugeridas  

Exploração de 

técnicas 

diversas de 

expressão 

 

20% 

 

 

Recorte, 

Colagem, 

dobragem 

 

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,…). 

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. 

 
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) 

Observação direta. 

 

 

 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 
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Tecelagem e 

costura 

 

20% 

 

 

Cartazes 

 

20% 

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. 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 

Manifestar um comportamento correto/ético e responsável. 

Demonstrar empenho em ultrapassar as dificuldades. 

 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
 (B, E, F, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b, c, d) 
 
 

 

Departamento:    1º Ciclo                      Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Dramática)               Ano de escolaridade: 4ºAno 

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 

 

 

 

 

 

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

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

tensão/relaxamento. 

Explorar a respiração toráxica 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. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

Criativo/Crítico/  

Analítico  

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

 

Interação oral (ouvir, 

intervir e 

fundamentar) 

 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 
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Voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço 

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. 

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. 

 

 

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); 

 

Objetos 

 

 

 

Jogos Dramáticos: 

 

50% 

 

 Linguagem não verbal 
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Linguagem verbal 

 

 

Linguagem verbal e 

gestual 

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 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. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a, d, e) 
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Departamento:    1º Ciclo                         Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motora (Expressão e Educação Musical)          Ano de escolaridade: 4ºAno 

          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 

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

 
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) 
 

Observação direta. 

 

 

 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 

 

 

Jogos de exploração 

Voz 

 

25% 

 

 

 

Corpo 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

25% 
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Experimentação, 

desenvolvimento e 

criação musical 

Desenvolvimento 

auditivo 

 

25% 

 

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. 

Responsabilidade, integridade e liberdade. 

Cidadania e participação 

 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
 

(a, d, e) 

 

Departamento:    1º Ciclo                                                       Disciplina: Apoio ao Estudo                               Ano de escolaridade:  4ºAno 

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: 4ºAno 

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. 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

Sistematizador/ 

organizador  

Interação oral  

(ouvir, intervir e 

fundamentar). 

 

 

Trabalhos individuais 

e de grupo. 

 

Componente Escrita 

20% 

 

Componente Oral 

20% 
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Participação 

20% 

 

Sociabilidade 

10% 

 

Responsabilidade 

10% 

 

Autonomia 

20% 

Cumprir as regras. 

Ter espírito de cidadania e solidariedade. 

 

Ter assiduidade e Pontualidade. 

Ter atenção nas aulas. 

Organizar os instrumentos de trabalho. 

Executar as tarefas e trabalhos solicitados. 

Possuir os materiais necessários à aula. 

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. 

(A, B, C, I, J)  

Respeitador da 

diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

Participativo/ 

colaborador  

(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 


