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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 História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais.
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O aluno desenvolve as competências de:
Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.
Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede.
Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos
de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
-Reconhecer, expressar e gerir emoções;
- Estabelecer objetivos e dar resposta a necessidades pessoais e sociais;
- Atingir os objetivos através da interação em grupos de várias naturezas;
- Reconstruir relações com os outros e mantê-las, em contexto de colaboração e cooperação de
interajuda;
- Resolver problemas relacionais pacificamente através do aprofundamento da empatia e do sentido
crítico.
- Valorizar a diversidade de perspetivas;
- Debater, argumentar, negociar e colaborar em consenso, com o objetivo de criar relações que permitam
desenvolver esforços comuns para atingir os objetivos;
- Promover a criatividade e a inovação.
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O aluno desenvolve as competências de:
Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos.
Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências
Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao longo
da vida.
Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;
- Desenvolver confiança em si próprios;
- Aprender a integrar pensamento, emoção e comportamento para uma autonomia crescente;
- Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e sentido crítico;
- Desenvolver competências de gestão de emoções e tomadas de decisão conscientes e ponderadas;
- Refletir sobre os vários estilos de comunicação interpessoal e as suas consequências na relação com o
outro;
- Tomar consciência sobre os seus pontos fortes e fracos e sua influência na aprendizagem ao longo da
vida;
- Aprender a considerar diversas perspetivas e a construir consensos;
- Definir, implementar e avaliar, com autonomia, estratégias para alcançar os desafios a que se propõem.
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O aluno desenvolve as competências de:
Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas
relações com o ambiente e a sociedade.
Adotar comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente pela compreensão
dos equilíbrios e das fragilidades do mundo natural.
Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o
bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Promover, criar e transformar a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade;
- Ser responsável pelos atos e decisões que afetam a saúde, o bem-estar e o ambiente;
- Integrar-se ativamente na sociedade;
- Perceber a importância da construção de um futuro sustentável;
- Fazer escolhas que contribuam para a sua segurança e da comunidade;
- Envolver-se em projetos de cidadania ativa.
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TRANSVERSAIS

•

Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.

•

Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas.

•

Reconhecer que as ciências são atividades humanas, com objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, através da exploração
de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.

•

Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.

•

Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente e/ou historicamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente
(CTSA).

•

Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas.

•

Interpretar problemáticas dos meios natural e social com base em conhecimentos adquiridos.

•

Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde individual e coletiva.

•

Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada
época histórica e na atualidade.

•

Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território nacional,
da Europa e do mundo
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Conteúdos de
aprendizagem

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:

●
1.
Terra
Universo

e

o

Localização/
Quadro natural

- Linhas e pontos
imaginários
- Elementos
mapa

do

- Continentes
oceanos

e

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

Conhecer, sempre que possível, episódios da
História regional e local, valorizando o património
histórico e cultural existente na região/local onde
habita/estuda;

●

1.1
Terraformas
de
representação
da
superfície

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

●

Conhecer a importância de valores de cidadania
para a transformação e mudança, valorizando o respeito
pela diferença e as interações entre diferentes culturas
(na sala de aula, na escola, na comunidade);

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os
elementos de um mapa: rosa-dos-ventos, título,
legenda e escala;

Valorizar a dignidade humana e os direitos

Localizar Portugal continental e insular, em relação
a diferentes espaços geográficos (Península Ibérica,
Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e
colaterais e a outros elementos geográficos de
referência;

humanos, promovendo a diversidade, a justiça, a
igualdade e a equidade no cumprimento das leis;
●

Localizar

em

representações

cartográficas

diversos espaços e territórios que lhe dão identidade,
utilizando diferentes escalas e mobilizando os mais
diversos tipos de informação georreferenciada,
relacionando as suas características mais importantes

Descrever e representar em mapas as principais
características da geografia física (relevo, clima,
hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península
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para compreender a dimensão espacial de Portugal e da
sua inserção no Mundo;
1.2. Localização da
Península Ibérica (PI)
e de Portugal na
Europa e no Mundo

1.3. O Relevo da
Península Ibérica e
de Portugal
relevo

- Formas de

- Localização
das principais formas
de relevo

1.4. Clima
- Elementos

●

Identificar

fontes

históricas,

de

Estabelecer

relações

entre

as

formas

de

organização do espaço português e os elementos
naturais e humanos aí existentes em cada época
histórica e na atualidade;
●

Desenvolver a sensibilidade estética;

●

Reconhecer

a

importância

de
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Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores
e símbolos);

tipologia

diferente;
●

2.º CICLO

valores

de

cidadania para a transformação e mudança, valorizando
o respeito pela diferença e as interações entre
diferentes culturas (na sala de aula, na escola, na
comunidade);

Mobilizar os conceitos: localização, rosa-dos-ventos,
bússola, globo terrestre, mapa, planisfério, atlas,
continente, oceano, formas de relevo (planalto,
planície, montanha, vale), cursos de água (bacia
hidrográfica, rede hidrográfica, margem, caudal,
traçado do rio), elementos do clima (temperatura,
precipitação), vegetação natural, zona temperada.
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Zonas
climáticas da Terra
- Localização
da PI nessas zonas

1.5.
Rede
hidrográfica na PI e
de Portugal e
Vegetação
- Vegetal natural

2. O Ser Humano
na
Península
Ibérica

Primeiros
povos
na
Península
Ibérica

Distinguir os modos de vida das comunidades
recoletoras e das comunidades agropastoris
peninsulares;
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2.1. As comunidades
recoletoras
2.2. Comunidades
agropastoris

2.3. A herança dos
povos mediterrâneos
- O alfabeto
- A moeda
- Conservação de
alimentos
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Mobilizar os conceitos:
nómada, sedentário;

utensílio,

recoleção,

Identificar os povos que contactaram e/ou se
instalaram na Península Ibérica;

Identificar os povos que contactaram e/ou se
instalaram na Península Ibérica;
Relacionar a chegada e/ou fixação desses povos
com a atração exercida pelos recursos naturais
existentes na Península Ibérica;
Identificar focos de resistência ibérica à conquista
romana;

2.4. Os romanos na
PI
- Romanização
- Fim do Império
Romano

Descrever as mudanças operadas na Península
Ibérica com a romanização, através do
reconhecimento de vestígios deixados pelos
romanos;
Reconhecer a permanência de vestígios culturais
materiais e imateriais da civilização romana na
sociedade atual;
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Mobilizar os conceitos: império, cristianismo, era
cristã, romanização;
2.5. Os muçulmanos
na PI

Reconhecer a permanência de vestígios culturais
materiais e imateriais da civilização muçulmana na
sociedade atual;

- Conquista
- Herança
Descobertas
científicas/
instrumentos
científicos
3. Portugal, meu
País
3.1. Formação do
Reino de Portugal
3.2. Portugal
séc. XIII e XIV

Identificar vestígios histórico-culturais do legado
muçulmano;

nos

- Atividades
económicas
e
organização social

Inserir a formação do Reino de Portugal no
movimento de conquista cristã;
Mobilizar os conceitos: condado,
independência, reino, monarquia.

fronteira,

Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos
sociais (clero, nobreza e povo);
Relacionar a organização do espaço português do
século XIII com os recursos naturais e humanos e
com a distribuição das atividades económicas;
Reconhecer a importância assumida pela expansão
de feiras e de mercados no crescimento económico
do século XIII;
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3.3. Portugal no séc.
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- Descobertas
- Aproveitamento
económico
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Mobilizar os conceitos: território, atividade
económica, produção artesanal, comércio, feira,
grupo social, nobreza, clero, concelho, carta de
foral.
Descrever o progresso da exploração atlântica
iniciado nas ilhas e na costa ocidental africana;
Descrever a colonização das ilhas atlânticas;
Reconhecer o contributo das grandes viagens para
o conhecimento da Terra, nomeadamente as de
Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral;
Descrever as vivências e interação, pacífica e/ou
violenta, dos portugueses com outros povos;
Utilizar representações cartográficas da superfície
da Terra, em suporte físico ou digital, para
evidenciar rotas de navegação e localizar territórios
do império português;
Identificar os principais navios e instrumentos
náuticos utilizados pelos portugueses na expansão
marítima.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZGEM

Conteúdos
aprendizagem

de CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Devem ser criadas as condições de aprendizagem

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a para os alunos, em experiências individuais e de
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos grupo, tenham oportunidade de:
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:

1. Terra e o Universo
1.1
Universo
1.2
Sistema Solar
1.3
Terra:
estruturas interna e
externa
1.5
Condições para
a existência de vida
- Materiais Terrestres
1.6
Ambientes
habitats

•
•
•

e

Relacionar a existência de vida na Terra com algumas
características do planeta (ex.: existência de água líquida e de
atmosfera e temperatura amena);
Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos,
explorando exemplos locais ou regionais em atividades de
campo;
Distinguir os subsistemas da Terra, partindo da análise de
documentos diversificados e articulando conhecimentos.

e
•

1.9. Rochas
(formação)

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

solo
•
•

•

Distinguir mineral de rocha e identificar diferentes grupos de
rochas, através da observação de amostras de mão e
recorrendo à utilização de chaves dicotómicas simples;
Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na
génese do solo;
Caracterizar e relacionar constituintes, propriedades e funções
do solo, através da articulação entre atividades de campo e
atividades laboratoriais;
Identificar as propriedades do ar, através de atividades
laboratoriais, tendo em conta os seus principais constituintes e
efetuando registos de forma criteriosa;
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•
•

•
•
•

1.11 Água
- Importância
-Poluição, conservação
e água potável
- Ciclo da água

•

•
•

•
1.12 Fauna e Flora
endémicas
- Identificação

•

5.º ANO

Relacionar os principais gases constituintes do ar com as
funções que desempenham na atmosfera terrestre;
Tomar posição e argumentar sobre os impactes das atividades
humanas na qualidade do ar e sobre medidas que contribuam
para a sua preservação, partindo de exemplos locais, regionais,
nacionais ou globais e integrando saberes de outras disciplinas.
Interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a
circulação de água na Terra, valorizando a interdisciplinaridade;
Identificar as propriedades da água através atividades
laboratoriais, relacionando-as com as funções da água nos seres
vivos;
Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de
água imprópria para consumo (salobra e inquinada), partindo
de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais;
Explicar a importância da água para a saúde humana, partindo
da análise de rótulos de garrafas de água;

- Relacionar as características (forma do corpo, revestimento,
órgãos de locomoção) de diferentes animais com o meio onde
vivem;
- Analisar informação em documentos diversificados, em
suportes digitais e analógicos, sobre regimes alimentares de
diferentes animais, tendo em conta o respetivo habitat e
valorizando a interdisciplinaridade;
- Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos animais
na transmissão de características e na continuidade das
espécies;
- Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na
reprodução de alguns seres vivos e a sua importância para a
evolução das espécies;
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-Características
morfológicas dos
animais
-Diversidade
de
regimes
alimentares
nos
animais
- Diversidade de
processos
reprodutivos nos
animais
Influência
dos
fatores abióticos
nas
adaptações
morfológicas e
comportamentais
dos animais
- Importância da
biodiversidade
animal
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- Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos,
partindo de exemplos familiares aos alunos;
- Interpretar informação sobre animais que passam por metamorfoses
completas durante o seu desenvolvimento;
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CIÊNCIAS NATURAIS
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZGEM
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Conteúdos de
aprendizagem

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:

2. O Ser Humano na
Península Ibérica
2.2
Regimes
alimentares (Homem)
2.3
Extinção
de
espécies animais

•

Analisar informação em documentos diversificados, em suportes
digitais e analógicos, sobre regimes alimentares de diferentes
animais, tendo em conta o respetivo habitat e valorizando a
interdisciplinaridade;

•

Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na
génese do solo;
- Caracterizar e relacionar constituintes, propriedades e funções
do solo, através da articulação entre atividades de campo e
atividades laboratoriais;

•
2.5 Solo
- Tipos
- Poluição
- Conservação
2.7 Conservação
alimentos
atualidade

•
•

Identificar riscos e benefícios dos aditivos alimentares;
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução
dos produtos alimentares, articulando com saberes de outras
disciplinas;

•

Distinguir mineral de rocha e identificar diferentes grupos de
rochas, através da observação de amostras de mão e
recorrendo à utilização de chaves dicotómicas simples;
Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível
da sua utilização, exploração e proteção, partindo de exemplos
locais, regionais, nacionais ou globais;

de
na

2.9 Utilização de rochas
e mineriais
2.11 Captação da água

•

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

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

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZGEM
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Conteúdos de
aprendizagem

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:

3. Portugal, meu
País
3.2 A agricultura e a
guerra
3.4 Parques Naturais e
áreas protegidas

•
•
•
•

3.5 Micróbios e higiene

•

•

•
3.7
Utilização
plantas

das

•

Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na
génese do solo
Relacionar a existência de vida na Terra com algumas
características do planeta (ex.: existência de água líquida e de
atmosfera e temperatura amena);
Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos,
explorando exemplos locais ou regionais em atividades de
campo;
Distinguir os subsistemas da Terra, partindo da análise de
documentos diversificados e articulando com saberes de outras
disciplinas;
-Distinguir microrganismos patogénicos e microrganismos úteis
ao ser humano, partindo de exemplos familiares aos alunos; -Discutir a importância da conservação de alimentos na
prevenção de doenças devidas a microrganismos;
-Relacionar a existência de mecanismos de barreira naturais no
corpo humano com a necessidade de implementar medidas de
higiene que contribuam para a prevenção de doenças
infeciosas;
-Discutir a importância das vacinas e do uso adequado de
antibióticos e de medicamentos de venda livre
- Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e
medidas de conservação da floresta autoctóne;

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS

5.º ANO

2.º CICLO

PCA- HOMEM E TERRA

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

