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INTRODUÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL
O
desenvolvimento
das competências
DOS
ALUNOS COM MAIOR
INCIDÊNCIA do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem
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.

As turmas de Percurso Curricular Alternativo têm como objetivo continuar a recuperar a motivação dos mesmos face ao
conhecimento em geral e reforçar a confiança nas suas capacidades. Além disso, esta oferta favorece a inclusão social e o
cumprimento da escolaridade obrigatória com a criação de novas disciplinas com uma vertente mais prática e fomento de
metodologias de trabalho individual e cooperativo , em dimensões 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. Propomo-nos 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, articulando os
conhecimentos científicos de Matemática, Português, Inglês e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
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O aluno desenvolve competências de:
Utilizar com proficiência diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (materna e línguas
estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência.
Aplicar estas linguagens adequadamente aos diversos contextos comunicativos tanto em ambientes
analógicos quanto digitais.
Compreender e expressar-se nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Identificar, utilizar e criar diversos produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos,
matemáticos e científicos.
- Usar linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar para construir conhecimento.
- Compartilhar sentidos nas diferentes áreas do saber.
- Reconhecer e usar linguagens simbólicas como elementos representativos do real e do imaginário em
diferentes situações, pessoais, sociais, de aprendizagem e pré-profissionais.
- Reconhecer os significados contidos nos diversos produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos,
tecnológicos, matemáticos e científicos e gerar novos sentidos.
- Dominar os códigos que os capacitam para a leitura e para a escrita (da língua materna e de línguas
estrangeiras).
- Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer
oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações.
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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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MATEMÁTICA
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Conteúdos de
aprendizagem

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Devem ser criadas as condições de aprendizagem para
que os alunos, em experiências individuais e de grupo,
tenham oportunidade de:

NÚMEROS E
OPERAÇÕES

Resolução de
problemas

Raciocínio
matemático

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os
alunos devem resolver tarefas por forma a que sejam
capazes de:

- Representar números racionais na forma de fração,
decimal e percentagem, e estabelecer relações entre as
diferentes representações.

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades,
operações e procedimentos matemáticos).

- Adicionar e subtrair números racionais nas diversas
representações, recorrendo ao cálculo mental e a
algoritmos, e fazer estimativas plausíveis.

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos,
explorações, investigações, resolução de problemas,
exercícios, jogos).

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos,
- Reconhecer os significados de razão e proporção e usáincluindo os de tecnologia digital e a calculadora, na
los para resolver problemas.
resolução de problemas e em outras tarefas de
aprendizagem.
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matemática
- Resolver problemas envolvendo a organização e
tratamento de dados em contextos familiares variados.

- Recolher, organizar e representar dados recorrendo a
tabelas, e gráficos de vários tipos, e interpretar informação
representada.

- Reconhecer os significados de razão e proporção e usálos para resolver problemas.
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• Resolver problemas que requeiram a aplicação de
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem
de novos conhecimentos.

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias
variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.

• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever e justificar
raciocínios, procedimentos e conclusões.

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em

lidar com situações que envolvam Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.

• Relacionar linguagem simbólica e linguagem natural.

• Resolver problemas em que se recorra a medidas
estatísticas para interpretar e comparar resultados,
analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os
resultados obtidos.
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• Interpretar e criticar informação estatística divulgada
pelos media.

GEOMETRIA E
MEDIDA

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
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PORTUGUÊS
TEMA
Conteúdos
aprendizagem

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Devem ser criadas as condições de aprendizagem
para que os alunos, em experiências individuais e
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a
de grupo, tenham oportunidade de:

de CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:

Oralidade

Compreensão:
- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de
escuta e registá-la por meio de técnicas diversas.

- compreender textos em diferentes suportes
audiovisuais para observação de situações que
envolvam informar, expor, narrar, descrever;

- identificar informação explícita e deduzir
- Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de
informação implícita a partir de pistas textuais;
técnicas diversas.
- selecionar informação relevante para um
-Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos
determinado objetivo;
interlocutores.
- registar informação relevante (por meio de
desenho, de esquema, de reconto, de paráfrase);
Expressão:
- analisar textos para distinção entre facto e
opinião;
- Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.
- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos
graus de formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.

- avaliar discursos tendo em conta a adequação à
situação de comunicação;

-Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal,
expressão facial, clareza, volume e tom de voz).

- produzir discursos para apresentação à turma,
por exemplo, com diferentes finalidades: fazer
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apreciações de livros, de filmes, de discursos para,
por exemplo, os recomendar aos colegas;
referir factos para sustentar uma opinião ou para
identificar
problemas
a
resolver;
narrar
acontecimentos vividos ou imaginados; descrever
personagens, comportamentos, espaços; expor
trabalhos
sobre
temas
disciplinares
e
interdisciplinares, realizados individualmente ou
em grupo; utilizar o resumo, a paráfrase, o relato,
o reconto em apresentações orais sobre livros,
filmes, músicas, por exemplo;
- realização de percursos pedagógico-didáticos
interdisciplinares, com Ciências Naturais, História e
Geografia de Portugal, Matemática, Educação
Física, Educação Visual, Educação Tecnológica,
Educação Musical e Inglês.

- estabelecer relações intratextuais;
Leitura

- Ler textos com características narrativas e expositivas,
associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.
- Explicitar o sentido global de um texto.

- sublinhar, parafrasear, resumir partes de texto; realizar diferentes tipos de leitura em voz alta (por
exemplo, leitura na pista de pormenores, leitura
para localização de uma informação);
- extrair informação implícita a partir de pistas
linguísticas;
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- Fazer inferências, justificando-as.

- inferir, deduzir informação a partir do texto;

- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e
subpartes).

- adquirir saberes relacionados com a organização
do texto própria do género a que pertence (narrar,
descrever, informar);

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. Analisar textos em função do género textual a que pertencem
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista,
anúncio publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes).

- pesquisar e selecionar informação, com recurso à
WEB;
realizar
percursos
pedagógico-didáticos
interdisciplinares (as aprendizagens essenciais das
diversas disciplinas envolvidas nas oficinas
preveem capacidades de análise de texto, de
registo e tomada de notas e seleção de informação
pertinente a partir de análise de fontes escritas.

desenvolver
e
consolidar
em
textos
conhecimentos relacionados com o alfabeto e com
as regras de ortografia;
- organizar um texto, tendo em conta finalidades
como narrar, descrever, informar;

Escrita

- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua
hierarquização.

- planificar, textualizar e rever textos curtos
escritos;
- consciencialização da existência de diferentes
modos de organizar um texto, tendo em conta
finalidades como narrar, descrever, informar;
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- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o
género textual que convém à finalidade comunicativa.
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- modificação textual com recurso à manipulação
de frases e de segmentos textuais (expansão,
redução, paráfrase), bem como à alteração de
perspetiva ou descrição de personagens, por
exemplo;
realizar
percursos
pedagógico-didáticos
interdisciplinares, por exemplo, organização de
sumários, de registos de observações, de
relatórios, de criação de campanhas de
sensibilização, de criação textual.

argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou após
discussão de diferentes pontos de vista.
- ler vários géneros de textos como contos de
fadas, lengalengas, poemas;
- compreender narrativas literárias imaginando
desenvolvimentos
narrativos
a
partir
da
mobilização de experiências e vivências;
- mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre
o mundo para interpretar expressões e segmentos
de texto;
- exprimir reações subjetivas enquanto leitor;
- criar experiências de leitura (por exemplo, na
biblioteca escolar) que impliquem ler e ouvir ler;
- fazer dramatizações, recontos, recriações.
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Educação Literária - Interpretar o texto em função do género literário.
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores
são representados nas obras lidas e compará-lo com outras
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema,
etc.).
- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.

- exercitar e observar construções frásicas e
textuais em que seja possível expandir, ampliar,
associar elementos; modificar, fazer variar,
registar alterações; substituir elementos e
estruturas; explicitar regras.
- realizar exercícios para identificar a classe das
palavras;
- realizar atividades interpessoais envolvendo o
uso de formas de tratamento adequadas a
diferentes situações.

Gramática

- Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com
valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.
- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.
- Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento
interpessoal, em diversos contextos de formalidade.
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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.

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação

