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INTRODUÇÃO
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL
DOS
ALUNOS COM MAIOR
INCIDÊNCIA do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem
O
desenvolvimento
das competências
como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e
de aprendizagem e torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e permitindo-lhes serem
construtores dos seus saberes.
Atualmente, o novo enquadramento legal previsto pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, permite aos Agrupamentos elaborarem Planos
de Inovação que assentem no reconhecimento da necessidade de promover um ensino de qualidade, promotor de aprendizagens significativas
e capaz de dar resposta aos desafios que o mundo de hoje coloca.
Deslocalizar o processo de ensino e de aprendizagem de metodologias mais tradicionais é fundamental. É indispensável contemplar, e de
modo sistemático, vertentes mais pró-ativas e práticas do trabalho académico, apostando num modelo de desenvolvimento de competências
que mobilize o conhecimento e que o relacione com a vida quotidiana. Propõe-se dar destaque a metodologias ativas, nomeadamente a
metodologia de projeto, assim como atividades de caráter prático: “aprender fazendo”.

No âmbito do Plano de Inovação aprovado foi criada esta nova disciplina, em que os saberes teóricos e práticos do currículo estão
mais profundamente inter-relacionados, propondo uma vertente de trabalho mais prática e centrada no aluno, em articulação
entre o 1.º e 2.º ciclos.
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O aluno desenvolve as competências de:
Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas.
Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas.
Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando
recursos diversificados.
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Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Identificar problemas.
- Aceder à informação.
- Responder a novas situações.
- Investigar questões: colocá-las, analisá-las, distinguir o que se sabe do que se quer saber,
definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução encontrada,
reformular a estratégia.
- Mobilizar conhecimento para: tomar decisões, construir estratégias, usar estratégias, formular
novas questões, Interpretar experiências.
-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes.
- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas
- Avaliar produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade.
- Produzir conhecimento:
- generalizar conclusões de uma pesquisa,
- criar modelos para representar situações reais ou hipotéticas,
- usar modelos para: explicar um sistema, estudar efeitos de variáveis, fazer
previsões do comportamento do sistema em estudo.
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O aluno desenvolve as competências de:
Operações
cognitivas
e possíveis
operacionalizações
Tomar posições
fundamentadas
através
da observação e análise de informação, experiências
ou ideias, argumentos com recurso a critérios implícitos ou explícitos, de modo a pensar de
- Identificar problemas.
modo abrangente e profundo.
- Aceder à informação.
Pensar criticamente convocando diferentes conhecimentos, de matriz científica e
- Responder
a novas
situações.
humanística,
utilizando
diferentes metodologias e ferramentas.
- Investigar
questões:
colocá-las,
analisá-las,
distinguir o que se sabe do que se quer
Prever e avaliar
o impacto
das suas
decisões.
saber, definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução
Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da
encontrada, reformular a estratégia.
interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a
- Mobilizar conhecimento para: tomar decisões, construir estratégias, usar estratégias,
diferentes contextos e áreas de aprendizagem.
formular novas questões, Interpretar experiências.
-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes.
- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas
- Avaliar produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade.
- Produzir conhecimento:
- generalizar conclusões de uma pesquisa,
- criar modelos para representar situações reais ou hipotéticas,
- usar modelos para: explicar um sistema, estudar efeitos de variáveis,
fazer previsões do comportamento do sistema em estudo.
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Operações cognitivas e possíveis operacionalizações

Pensamento Crítico
- No que se refere à informação, às experiências e às ideias, os alunos devem: observar,
identificar, analisar, argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis.
- Desenhar algoritmos e cenários que considerem várias opções: - estabelecer critérios de
análise para tirar conclusões fundamentadas;
-proceder à avaliação dos resultados;
-rever o cenário desenhado se necessário com base em evidências.

Pensamento Criativo
- Identificar soluções alternativas e estabelecer novos cenários.
- Recorrer à imaginação e inventividade, desenvoltura e flexibilidade para desenvolver ideias
e projetos criativos.
- Abordar as situações a partir de diferentes perspetivas.
- Gerar e aplicar novas ideias em contextos específicos.
- Promover a criatividade e a inovação.
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ESTUDO DO MEIO
ORGANIZADOR

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Domínio

O aluno deve ser capaz de:

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS

(Exemplos de ações a desenvolver na disciplina)
1- À descoberta
de si mesmo:

●

•Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização Promover estratégias que induzam:
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica,
- ações solidárias que concorram para o bem-estar
matemática,
cartográfica,
etc.),
fundamentando-as
e
de outros.
argumentando face às ideias dos outros.

O seu corpo
● Adquirir um conhecimento de si próprio, desenvolvendo
atitudes de autoestima e autoconfiança.

Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo
em: - realização de jogos, jogos de papéis e
simulações.
Análise de documentos (por ex.: Boletim de Saúde
Infantil e Juvenil), factos, situações, identificando os
seus elementos ou dados;
utilização de software simples.

•Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.

Incentivo à investigação/pesquisa, seleção e
tratamento de informação sustentados por
critérios, com apoio do professor.
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Mobilização do conhecimento em contextos
diversos, através do estabelecimento de conexões
intra e interdisciplinares.
•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.

Formulação de hipóteses com vista a dar resposta
a um problema que se coloca face a um
determinado fenómeno;
Conceção de situações em que determinado
conhecimento possa ser aplicado;
Utilização de modalidades diversas para expressar
as aprendizagens, através da utilização de técnicas
expressivas.
Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno:

●

•Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização - controlo do tempo dedicado ao estudo;
A saúde do seu de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica,
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
matemática,
cartográfica,
etc.),
fundamentando-as
e
corpo
argumentando face às ideias dos outros.
lhe for pedido;
- organização e realização autónoma de tarefas.

● Adquirir um conhecimento de si próprio, desenvolvendo
atitudes de autoestima e autoconfiança.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS

1.º CICLO

INVESTIGO E APRENDO

•Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.

•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.
Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;
- reorientação de atitudes e de trabalhos,
● Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização individualmente ou em grupo, a partir do
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica,
matemática, cartográfica, etc.), fundamentando-as e feedback do professor e/ou dos pares.
argumentando face às ideias dos outros.

2- À descoberta do
ambiente natural:

Utilização de software simples. - pesquisa /seleção
de informação, sustentados por critérios.
Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo
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em: - realização de jogos, jogos de papéis e
simulações.

Promover estratégias e modos de organização
•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.

das tarefas que impliquem por parte do aluno:
- controlo do tempo dedicado ao estudo;
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
lhe for pedido;
- organização e realização autónoma de tarefas.

●Assumir atitudes e valores que promovam uma participação
cívica de forma responsável, solidária e crítica.
Promover estratégias envolvendo tarefas em que,
com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;

●

-reorientação
de
atitudes
e
de
trabalhos,individualmente ou em grupo, a partir do
feedback do professor e/ou dos pares.
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Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo
em: - realização de jogos, jogos de papéis e
simulações.

Promover estratégias e modos de organização das
tarefas que impliquem por parte do aluno:
- controlo do tempo dedicado ao estudo;
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
lhe for pedido.
- organização e realização autónoma de tarefas.
Utilização de software simples. - pesquisa /seleção
● Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica, de informação, sustentados por critérios.
matemática, cartográfica, etc.), fundamentando-as e
argumentando face às ideias dos outros.
●

3- À descoberta
das inter-relações
com a natureza e a •Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no
sociedade
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.
● A qualidade
ambiente

do

Promover estratégias envolvendo tarefas em que,
com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;
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- descrição/representação dos processos de
pensamento usados durante a realização de uma
tarefa ou abordagem de um problema;

● Assumir atitudes e valores que promovam uma participação
cívica de forma responsável, solidária e crítica.

- reorientação de atitudes e de trabalhos,
individualmente ou em grupo, a partir do feedback
do professor e/ou dos pares.

• Reconhecer o contributo da ciência para o progresso
tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida.

Promover estratégias que criem oportunidades
para o aluno:
- gestão/organização de sala de aula;
- gestão participada do currículo, envolvendo os
alunos na escolha de temas a abordar em trabalho
de projeto;
- colaboração inter pares.

● Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica, Utilização de software simples. - pesquisa /seleção
matemática, cartográfica, etc.), fundamentando-as e
de informação, sustentados por critérios.
argumentando face às ideias dos outros.
●

●

4- A água, o ar, as
rochas e o solo materiais
terrestres:

Promover estratégias e modos de organização
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● A importância da •Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no das tarefas que impliquem por parte do aluno:
água para os seres desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.
- controlo do tempo dedicado ao estudo;
vivos
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
lhe for pedido;
•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.

- organização e realização autónoma de tarefas;
Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- desenvolvimento das capacidades de comunicação
uni e bidirecional;
- desenvolvimento de processos de escutar os outros
e saber tomar a palavra;
- utilização do princípio de cortesia.

Promover estratégias que requeiram/induzam
- confronto de ideias sobre a abordagem de um
dado problema e/ou maneira de o resolver
●
●
●

estratégias que desenvolvam o pensamento crítico
e analítico dos alunos, incidindo em: - realização
de jogos, jogos de papéis e simulações.
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Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;
- monitorização da aprendizagem;
- descrição/representação dos processos de
pensamento usados durante a realização de uma
tarefa ou abordagem de um problema;

•Utilizar processos científicos simples na realização de atividades
experimentais.

- reorientação de atitudes e de trabalhos,
individualmente ou em grupo, a partir do
feedback do professor e/ou dos pares.

Promover estratégias que criem oportunidades
para o aluno:
- gestão/organização de sala de aula;
- gestão participada do currículo, envolvendo os
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● Identificar elementos naturais, sociais e tecnológicos do meio alunos na escolha de temas a abordar em trabalho
envolvente e suas inter-relações.
de projeto;
- colaboração inter pares.

Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno:
•Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico
e para a melhoria da qualidade de vida.

- controlo do tempo dedicado ao estudo;
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
lhe for pedido;
- organização e realização autónoma de tarefas;

Promover estratégias que impliquem por parte
•Manipular, imaginar, criar ou transformar objetos técnicos
simples.

do aluno:
- desenvolvimento das capacidades de
comunicação uni e bidirecional,
- desenvolvimento de processos de escutar os
outros e saber tomar a palavra;
- utilização do princípio de cortesia.
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Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo
em:
- realização de assembleias de turma para
discussão, entre outros assuntos, de aspetos da
cidadania;
- organização de debates
formulação de opiniões;

que

requeiram a

- na elaboração de mapas conceptuais.
Promover estratégias que requeiram/induzam
- confronto de ideias sobre a abordagem de um
dado problema e/ou maneira de o resolver.

Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
● A importância do ar
para os seres vivos

- formulação de questões-problema;
- registo seletivo de ideias prévias, da planificação
de atividades a realizar, dos dados
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recolhidos e das conclusões construídas a partir
dos dados;
- confrontação de resultados obtidos com previsões
feitas;
- identificação de alguns fatores que influenciam
uma experiência;
- realização de assembleias de turma para
organização, entre outros aspetos, da agenda
semanal de atividades e da distribuição de tarefas; utilização de sinalética própria orientadora de
tarefas (anotações, previsões, conclusões), de
cuidados a ter com a manipulação de instrumentos
e materiais e procedimentos a seguir.

Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;
- descrição/representação dos processos de
pensamento usados durante a realização de uma
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tarefa ou abordagem de um problema;
- reorientação de atitudes e de trabalhos,
individualmente ou em grupo, a partir do feedback
do professor e/ou dos pares.

Promover estratégias que envolvam por parte
do aluno:
- formulação de questões-problema;
- registo seletivo de ideias prévias, da
planificação de atividades a realizar, dos dados
recolhidos e das conclusões construídas a partir
●
Comunicar
adequadamente
as
suas
ideias,
através
da
utilização
5- Agressões do
dos dados;
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica,
meio e integridade
matemática, cartográfica, etc.), fundamentando-as e - confrontação de resultados obtidos com
do organismo:
argumentando face às ideias dos outros.
previsões feitas;
● Higiene
e
problemas sociais
(Formas
de
proteger a vida dos
animais; formas de
poupar água; o que
é essencial e o que
é supérfluo)

•Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no - identificação de alguns fatores que influenciam
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.
uma experiência;
•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.

- realização de assembleias de turma para
organização, entre outros aspetos, da agenda
semanal de atividades e da distribuição de tarefas; utilização de sinalética própria orientadora de
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tarefas (anotações, previsões, conclusões), de
cuidados a ter com a manipulação de
instrumentos e materiais e procedimentos a seguir.

Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o aluno

● Identificar elementos naturais, sociais e tecnológicos do meio
envolvente e suas inter-relações.
•Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico
e para a melhoria da qualidade de vida.

para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
verbal;
- descrição/representação dos processos de
pensamento usados durante a realização de uma

•Manipular, imaginar, criar ou transformar objetos técnicos tarefa ou abordagem de um problema;
simples.
- reorientação de atitudes e de trabalhos,
individualmente ou em grupo, a partir do feedback
do professor e/ou dos pares

● Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização
de diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica,

Promover estratégias que induzam:
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e - ações solidárias que concorram para o bem-estar
de outros;

Promover estratégias que desenvolvam o
•Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos.
em:

•Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para resolver situações e problemas
do quotidiano.

•Valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o território e o
seu ordenamento, outros povos e outras culturas, reconhecendo
a diversidade como fonte de aprendizagem para todos.

•Assumir atitudes e valores que promovam uma participação
cívica de forma responsável, solidária e crítica.

•Adquirir um conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes
de autoestima e autoconfiança.

- realização de assembleias de turma para
discussão, entre outros assuntos, de aspetos da
cidadania;
- organização de debates
formulação de opiniões;

que

requeiram a

- na elaboração de mapas conceptuais.

Promover estratégias que requeiram/induzam por
parte do aluno:
- respeito pelas diferenças individuais;
- confronto de ideias sobre a abordagem de um dado
problema e/ou maneira de o resolver.

Promover estratégias envolvendo tarefas em que,
com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e
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verbal;
- reorientação de atitudes e de trabalhos,
individualmente ou em grupo, a partir do feedback
do professor e/ou dos pares.

Promover estratégias que induzam:
- ações solidárias que concorram para o bem-estar
de outros.

Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno:
- controlo do tempo dedicado ao estudo;
- assunção de responsabilidades adequadas ao que
lhe for pedido;
- organização e realização autónoma de tarefas;

Promover estratégias que criem oportunidades
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para o aluno:
- gestão/organização de sala de aula;
- gestão participada do currículo, envolvendo os
alunos na escolha de temas a abordar em trabalho
de projeto;
- colaboração inter pares.

Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- desenvolvimento das capacidades de comunicação
uni e bidirecional;
- desenvolvimento de processos de escutar os outros
e saber tomar a palavra;
- utilização do princípio de cortesia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do presente documento não dispensa o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para o ciclo(s)/ nível de ensino a que
reporta e que estejam previstas na matriz curricular-base, pelo que o cumprimento do mesmo implica uma constante articulação com a titular da turma.
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