
 

  
 

Perfil de Aprendizagens Específicas 
 

5º ano de escolaridade 
  

Ano letivo 2018/19 

 

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

Português (500 caracteres)  

 

 compreender e expressar-se, oralmente, com base em textos/discursos de géneros adequados a 

propósitos comunicativos como expor, narrar (recontar, contar) e defender uma opinião;  

 ler textos orientados para informar, expor e/ou explicar, para comunicar formalmente uma situação 

ou assunto e para relatar ou narrar;  

 conhecer aspetos específicos dos vários géneros textuais, com progressiva 

autonomia no hábito de leitura de obras literárias e de apreciação estética; 

 saber descrever, elaborar uma narrativa com descrições (e eventualmente diálogo) e 

manifestar uma opinião fundamentada em argumentos válidos; 

 conhecer progressivamente aspetos básicos de diversos planos (fonológico, 

morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico, textual-discursivo). 

 

L. E. I – Inglês (500 caracteres)  
 

Perfil de Aprendizagens Específicas (Escala Global do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas- A1.1/2) 

O aluno deve ser capaz de:  

 compreender e usar expressões familiares frequentes relacionadas com áreas de prioridade 

imediata;  

 apresentar-se e apresentar outros,  

 fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, quem 

conhece e os objetos que possui; 

 comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.  

 

H.G.P. (500 caracteres)  
 

 Utilizar unidades e referentes de tempo histórico. 

 Localizar acontecimentos históricos e espaços em representações cartográficas diversas. 

 Analisar fontes históricas e geográficas de diferentes tipos. 

 Aplicar conceitos e informação essencial de História e de Geografia. 

 Relacionar formas de organização do espaço português com elementos naturais e humanos em cada 

época. 

 Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos nos processos históricos. 

 Promover o respeito pela diferença, valorizando a diversidade, a dignidade e os direitos humanos. 

 

 Cidadania e Desenvolvimento (500 caracteres)  

 
 Ter uma conceção de cidadania ativa;  

 Identificar competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma Cultura da 



Democracia);  

 Compreender aspetos relevantes dos domínios essenciais (direitos humanos, educação ambiental, 

saúde, segurança rodoviária e risco). 

 

Matemática (500 caracteres)  

 
 reconhecer o sentido dos número e operações, bem como a fluência do cálculo mental e escrito; 

 desenvolver a capacidade de visualização e de compreensão de propriedades de figuras geométricas; 

 desenvolver o pensamento algébrico, bem como possuir a capacidade de representar 

simbolicamente situações matemáticas e não matemáticas. 

 compreender e produzir informação estatística. 

 resolver problemas em situações que convocam a mobilização das novas aprendizagens nos diversos 

domínios, e a análise de estratégias e dos resultados obtidos; 

 comunicar utilizando a linguagem matemática adequada. 

 

Ciências Naturais (500 caracteres)  

 

 adquirir uma visão global sobre a Terra, através da abordagem dos materiais terrestres – rochas, 

água e ar;  

 perceber a diversidade dos seres vivos que vivem no planeta Terra e as interações que estes 

estabelecem com o meio; 

 compreender que apesar de haver uma grande biodiversidade no planeta Terra, todos os seres vivos 

são constituídos por células; 

 assumir atitudes e valores que defendam a implementação de medidas que visem promover a 

sustentabilidade do planeta Terra e fomentem a saúde individual e coletiva;  

 

Educação Visual (500 caracteres)  

 

 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, fotografia, banda desenhada, …); 

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo; 

 Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo; 

 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; 

 Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 

mudanças sociais; 

 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, desenho, entre outros); 

 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; 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos e 

técnicas adquiridos; 

 Recorrer a vários processos de registo de ideias e de planeamento (ex. projeto, portefólio) de 

trabalho individual, em grupo; 

 Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 

disciplinares. 

 

Educação Tecnológica. (500 caracteres) 

 

 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. 

 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 

 Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou 

intenção expressa. 

 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.  

 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. 

 

Educação Musical. (500 caracteres)  
 

As Aprendizagens Essenciais (AE) para o 2.º Ciclo do Ensino Básico foram estruturadas a partir de três 

organizadores comuns à Educação Artística:  

• Experimentação e criação;  

• Interpretação e comunicação;  

• Apropriação e reflexão.  

Experimentação e criação: Pretende-se que se desenvolvam competências de exploração/experimentação 

sonoro musicais, improvisação e composição musical.  

É de salientar que foi dada particular relevância a esta dimensão de experimentação/criação, visto 

considerar-se um domínio basilar para aprendizagens significativas.  

Interpretação e comunicação: Pretende-se que se desenvolvam competências relativas à 

performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de 

comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  

Apropriação e reflexão: Pretende-se que se desenvolvam competências referentes a processos de 

discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir escolhas 

fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, através de uma reflexão crítica sobre os universos 

musicais.  

 

T. I. C. (500 caracteres)  

 

 Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade e no dia-

a-dia; 

 Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de 

navegação na Internet e adotar comportamentos em conformidade; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e pesquisa; 

 Analisar criticamente a qualidade da informação; 

 Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes 

digitais fechados, (Office 365); 

 Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou 

simulados). 

 

Educação Física (500 caracteres)  

 

As aprendizagens essenciais de Educação Física têm por referência os objetivos gerais para o 2ºCiclo, 

garantindo que os alunos adquiram as competências comuns a todas as áreas e que se estruturam através 



da participação ativa em todas as situações e da procura do êxito pessoal e do grupo:  

- Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer 

no de adversários.  

- Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 

do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).  

- Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma.  

- Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmente da 

resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de 

Execução, de Frequência de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força Resistente 

(esforços localizados) e das Destrezas Geral e Direcionada.  

- Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos sobre 

técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

- Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe 

permitem compreender os diversos fatores da Aptidão Física. 

 

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

Conhecer a situação histórica do nascimento de Jesus. 

Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável.  

Identificar as funções da família. 

Reconhecer a família como projeto de vida. 

Assumir valores e gestos do amor na vida familiar. 

Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social e religioso; 

Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade;  

Promover o valor do perdão nas relações interpessoais. 

Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o bem comum e o cuidado do outro. 

 

Oficina de Ciências Experimentais (500 caracteres)  

 

Implementar investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação e no trabalho 

laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com os materiais terrestres, 

diversidade de seres vivos e suas interações com o meio. 

 

 


