
 

  
 

Perfil de Aprendizagens Específicas 
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Ano letivo 2018/19 

 

Descritores de desempenho por disciplina / O aluno deve ser capaz de: 
 

Português (500 caracteres)  
 

 Interagir oralmente com adequação ao contexto e a diversas finalidades. 

 Ler palavras regulares e irregulares com um grau de complexidade crescente em frases e 
pequenos textos. 

 Escrever corretamente palavras, frases e pequenos textos com correção ortográfica e 
compositiva. 

 Ouvir ler, compreender, recontar, desenhar, representar e apreciar textos de Educação 
Literária. 

 Revelar crescente consciência linguística com recurso a metalinguagem simples. 

 
 

Matemática (500 caracteres)  

 
Utilizar números naturais com diferentes significados. 

Utilizar factos básicos das operações em situações de cálculo.  

Resolver problemas, formular e analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os 

resultados obtidos.  

Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias de cálculo mental. 

Explorar e descrever padrões de repetição e regularidades numéricas.  

Comunicar, oralmente e por escrito.  

Utilizar unidades de medida não convencionais. 

Efetuar contagens e ler quantias de dinheiro  

Formular questões em contextos familiares variados para recolha e tratamento de dados.  

Utilizar esquemas de contagem, tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos, 

pictogramas, diagramas de Venn e de Carroll. 

 
 

 Estudo do Meio (500 caracteres)  

 
Reconhecer a sua identificação. 

Descrever datas e fatos relacionados com o seu passado. 

Conhecer e aplicar normas relacionadas com a prevenção e segurança do seu corpo. 

Reconhecer e aplicar normas de higiene. 

Revelar conhecimentos da importância de manter uma postura correta. 

Identificar características e partes constituintes do seu corpo. 

Identificar os seres vivos (vegetal e animal). 



Reconhecer a importância do sol, para a existência de vida na terra. 

Localizar em mapas, o local de nascimento, de residência, sua escola e o itinerário entre 

ambas. 

Realizar experiências com alguns materiais e objetos. 

Manusear objetos em situações concretas aplicando cuidados na sua utilização e 

conservação.  

 

Educação Artística (500 caracteres)  

 
Ilustrar, criar, contornar e desenhar de forma pessoal. 

Explorar e modelar, tirando partido da resistência e plasticidade dos materiais. 

Inventar, construir construções com materiais recuperados. 

Dominar e aplicar técnicas simples de pintura, recorte, colagem e dobragem. 

Improvisar atitudes, gestos, movimentos a partir de diferentes estímulos. 

Explorar objetos, imaginando-os com outras características. 

Entoar canções, rimas e lengalengas. 

Experimentar diferentes maneiras de produzir sons com materiais e objetos. 

Utilizar instrumentos musicais. 

 
 

Educação Física (500 caracteres)  

 
Participar em sequências de habilidades, coreografias; resolver problemas em situações de 

jogo; explorar materiais; explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais. 

Praticar e cumprir as ações e regras dos jogos e de outras atividades desportivas, mostrando 

cooperação e respeito pelos outros. 

Revelar autonomia e coordenação motora global na prática física-motora. 

Realizar percursos na Natureza.  

Participar em danças de roda, de fila, tradicionais e infantis.  

Ter gosto pela prática regular de atividade física. 

 
 

E. M. R. C. (500 caracteres)  

 
Identificar situações em que a vida é bela e boa. 
Valorizar as relações de amizade com os outros.   
Indicar comportamentos que denotam bondade na relação interpessoal.  
Compreender que cuidar uns dos outros faz a vida melhor.  
Identificar os símbolos cristãos  e as tradições do Natal. 
Reconhecer que Jesus nos ensina a ser bondosos.  
Reconhecer que a família, como comunidade de amor, acolhe os mais velhos e mais 
frágeis. 
Colaborar na vida familiar.  
Descobrir a beleza e a diversidade da vida na Terra.  
Promover atitudes de defesa da vida na Terra.  

 
 


