
 

  
 

Perfil de Aprendizagens Específicas 
 

7º ano de escolaridade 
  

Ano letivo 2018/19 

 

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

Português (500 caracteres)  

 

 desenvolver a competência da oralidade (compreensão e expressão) com base em 

textos/discursos de géneros adequados a propósitos comunicativos como expor, informar, narrar, 

descrever, expressar sentimentos e persuadir; 

 desenvolver a competência da leitura em textos de géneros jornalísticos (artigo de opinião, 

crítica) e em textos e discursos da esfera da publicidade; 

 adquirir conhecimentos específicos do texto poético e do texto dramático, com progressiva 

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

 desenvolver a competência da escrita (resumos, sínteses, textos para exposição de 

conhecimentos e ideias, para partilha de opiniões, narrativas, biografias, guiões de entrevista e 

comentários); 

 desenvolver a competência gramatical por meio de um progressivo conhecimento sobre aspetos 

básicos de diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico 

e textual-discursivo). 

 

L. E. I – Inglês (500 caracteres)  
 

O aluno deve ser capaz de: 

 Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade 

imediata (por exemplo: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante); 

 Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples 

e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais; 

 Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas. 

 

L. E. II – Francês (500 caracteres) 

 

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

Línguas- A1.1/2) 

O aluno deverá ser capaz de:  

 compreender e usar expressões familiares e quotidianas usadas em situações de comunicação 

recorrentes;  

 compreender enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas; 

 apresentar-se e apresentar outros; 

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

pessoas que conhece e as coisas que tem.  

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

cooperante. 

 

 



L. E. II – Espanhol (500 caracteres) 

 

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

Línguas- A1.1/2) 

O aluno deverá ser capaz de:  

 compreender e usar expressões familiares e quotidianas usadas em situações de comunicação 

recorrentes;  

 compreender enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas; 

 apresentar-se e apresentar outros; 

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

pessoas que conhece e as coisas que tem.  

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

cooperante. 

 

História (500 caracteres)  

 

 Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, 

depois de, milénio, século, ano, era;  

 Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  

 Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; 

 Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; 

 Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes 

em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem; 

 Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História; 

 Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo 

relações de causalidade e de consequência;  

 Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e 

de uma intervenção responsável na sociedade democrática;  

 Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  

 Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o 

património histórico e cultural existente na região/local onde habita/estuda;  

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, 

cultural, sexual; 

 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre 

diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis; 

 Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 

para o desenvolvimento das comunidades humanas.  

 

Geografia (500 caracteres)  

 

 Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os 

problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG.  

 Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de 

respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a 

informação geográfica.  

 Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as 

diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas.  
 

 

 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, desenvolvimento 



sustentável, saúde e risco). 

 

Matemática (500 caracteres)  

 

 Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir 

argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 

 Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, para justificar 

raciocínios, procedimentos e conclusões. 

 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contexto matemáticos e não 

matemáticos e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

 

Ciências Naturais (500 caracteres)  

 

 compreender os fenómenos e os processos que estão associados às dinâmicas externa e interna 

da Terra;  

  explorar a estrutura da Terra e as consequências da sua dinâmica interna;  

 planear e implementar investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação 

e no trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com as 

dinâmicas do planeta Terra e com as evidências que ajudam a contar a sua história;  

  assumir atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a sustentabilidade da vida 

na Terra. 

 

Físico-Química (500 caracteres)  

 

 Compreender a Terra como um sistema que deve ser preservado, a sua localização no Universo, 

as forças que sobre ela atuam e os seus efeitos; 

 Reconhecer o papel da Física e da Química na criação e transformação de materiais, distinguir os 

diferentes tipos de materiais e propriedades físicas e químicas; 

 Consciencializar-se das fontes de energia e da importância das fontes renováveis na 

sustentabilidade da Terra, enquanto ecossistema viável; 

 Desenvolver trabalho prático em interação com os pares; 

 Realizar experiências e explorar simulações; 

 Questionar; 

 Apresentar justificações e explicações; 

 Resolver exercícios e problemas, envolvendo situações em que a Física e a Química sejam 

adequadamente contextualizadas. 

 

Educação Visual (500 caracteres) 

 

Refletir sobre manifestações culturais do património; Dominar os conceitos visuais e técnicas; 

Reconhecer e perceber o poder da imagem; Relacionar, interrogar e enquadrar os objetos artísticos; 

Compreender a importância da inter-relação dos saberes; Transformar os conhecimentos em novos 

modos de apreciação do mundo; Articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes; 

Manifestar expressividade e criatividade; Justificar a intencionalidade estética; Organizar exposições 

físicas e/ou digitais; Selecionar processos de trabalho e de registo. 

 

Oficina de Pintura (500 caracteres) 

 
Refletir sobre manifestações culturais do património; Dominar os conceitos visuais e técnicas; 

Reconhecer e perceber o poder da imagem; Relacionar, interrogar e enquadrar os objetos artísticos; 

Compreender a importância da inter-relação dos saberes; Transformar os conhecimentos em novos 

modos de apreciação do mundo; Articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes; 

Manifestar expressividade e criatividade; Justificar a intencionalidade estética; Organizar exposições 

físicas e/ou digitais; Selecionar processos de trabalho e de registo. 

 



 

 

 

T. I. C. (500 caracteres)  

 

 Conhecer diferentes sistemas operativos e mecanismos de segurança; 

 Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; adotar comportamentos 

seguros na utilização de ferramentas digitais; 

 Respeitar as normas dos direitos de autor associados à utilização da imagem, do som e do vídeo. 

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

investigação e pesquisa; 

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

digitais fechados; (office 365); 

 Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e materiais adequados de 

captação de imagem, som, vídeo e modelação, tendo em vista soluções adequadas a um 

problema ou projeto; 

 

Educação Física (500 caracteres)  

 

Realizar atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas integradas nas diferentes 

circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço; dominar a capacidade 

percetivo-motora (imagem corporal, direccionalidade, afinamento percetivo e estruturação espacial e 

temporal); ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 

forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 

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

 

Discutir os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida e da 

humanidade, com as diferentes experiências religiosas. 

Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 

Perceber a função da religião na vida pessoal e coletiva. 

Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal. 

Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e no agir. 

Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz. 

Mobilizar os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e colaboração 

entre os povos. 

 

 

Ensino da Música (500 caracteres) 

 

As competências específicas a desenvolver na disciplina de Educação Musical, ao longo do 3º ciclo do 

Ensino Básico, são aqui apresentadas em torno de quatro organizadores:  

 Interpretação e comunicação 

 Criação e experimentação  

 Perceção sonora e musical  

 Culturas musicais nos contextos 

Interpretação e comunicação 

No âmbito deste organizador, o aluno desenvolve a musicalidade e o controlo técnico-artístico através 

do estudo e da apresentação individual e em grupo de diferentes interpretações, utilizando técnicas e 

práticas musicais apropriadas e contextualizadas assim como formas diferenciadas de notação musical 

convencional e não convencional.  

Criação e experimentação  

No âmbito deste organizador, o aluno explora, compõe, arranja, improvisa e experiencia materiais 

sonoros e musicais com estilos, géneros, formas e tecnologias diferenciadas, com recurso a diversos 

tipos de software musical.  



Perceção sonora musical 

No âmbito deste organizador, o aluno ouve, analisa, descreve, compreende e avalia, os diferentes 

códigos e convenções que constituem o vocabulário musical das diferentes de culturas, através da 

audição, do movimento e da prática vocal e instrumental. Apropria diferentes formas e símbolos 

(convencionais e não convencionais) de notação gráfica do som. Avalia e compara diversas obras 

musicais com géneros, estilos e tradições culturais do passado e do presente. Seleciona música com 

determinadas características para eventos específicos. 

Culturas musicais nos contextos  

No âmbito deste organizador, o aluno desenvolve o conhecimento e a compreensão da música como 

construção social e como cultura, investiga as obras musicais enquanto expressões de identidade 

individual e coletiva, enquadra o fenómeno musical em determinados acontecimentos, tempos e 

lugares e compara estilos, géneros e estéticas musicais. Compreende as relações entre a música, as 

outras artes e áreas de conhecimento, identificando semelhanças e diferenças técnicas, estéticas e 

expressivas. 

 

Oficina de Ciências Experimentais (500 caracteres)  

 

 Planear e implementar investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação 

e no trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com as 

dinâmicas do planeta Terra e com as evidências que ajudam a contar a sua história;  

 Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e 

planeadas para procurar responder a problemas formulados.  

 

 

 

 

 


