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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL 

DOS ALUNOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das competências 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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OPERAÇÕES COGNITIVAS E 

POSSÍVEIS OPERACIONALIZAÇÕES 

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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OPERAÇÕES COGNITIVAS E 

POSSÍVEIS OPERACIONALIZAÇÕES 

O aluno desenvolve as competências de: 

Pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação de forma crítica e autônoma, utilizando 

diversidade de instrumentos e verificando diferentes fontes documentais e sua credibilidade. 

Transformar a informação em conhecimento. 

Utilizar ferramentas analógicas e digitais de forma segura tendo em conta as regras de cada ambiente 

de informação e comunicação. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Selecionar as ferramentas mais adequadas a cada tipo de projeto. 

- Organizar informação de acordo com um plano, de forma crítica e autónoma. 

- Selecionar, analisar, pesquisar informação para produzir e divulgar produtos, experiências e 

conhecimentos, em diferentes formatos pelo cruzamento de diversas fontes. 

- Avaliar e validar a informação recolhida. 

- Promover o trabalho em equipa, apresentando e explicando conceitos entre si e/ou a diferentes. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E 

POSSÍVEIS OPERACIONALIZAÇÕES 

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 

Conteúdos de 

aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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: 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Devem ser criadas as condições de aprendizagem 

para que os alunos, em experiências individuais e 

de grupo, tenham oportunidade de: 

1. Números e 

operações 

1.1. Números não 

racionais negativos 

1.2. Resolução de 

problemas 

1.3. Raciocínio 

matemático 

1.4. Comunicação 

matemática 

 

2. Geometria e 

medida 

2.1. Figuras planas 

e sólidos geométricos 

2.2. Medida 

● Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

● Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em 

contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados. 

● Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 
humana e social.  

● Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 

● Representar números racionais não negativos na 
forma de fração, decimal e percentagem, e 

estabelecer relações entre as diferentes 
representações (software Atr Mini - Atractor). 

● Resolver problemas que requeiram a aplicação de 

conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos.  

 

 

 

● Descrever figuras no plano e no espaço com base 
nas suas propriedades e nas relações entre os seus 

elementos e fazer classificações explicitando os 
critérios utilizados. 

● Calcular perímetros e áreas de polígonos, por 

enquadramento ou por decomposição e composição 
de figuras planas. 

 

● Recolher, organizar e representar dados recorrendo 
a tabelas de frequência absoluta e relativa, 
diagramas de caule e folhas e gráficos de barras e 

interpretar a informação representada.  
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3. Organização e 

tratamento de 

dados 

3.1. Representação 

e interpretação de 

dados 

● Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares 
variados e utilizar medidas estatística (moda e 

amplitude) para os interpretar e tomar decisões. 

● Interpretar e criticar informação estatística divulgada 

pelos media. 

PORTUGUÊS 

TEMA 

Conteúdos de 

aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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: 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Devem ser criadas as condições de aprendizagem 

para que os alunos, em experiências individuais e 

de grupo, tenham oportunidade de: 

 

Oralidade 

 

 

 

 

Compreensão 

- Selecionar a informação de um texto. 

- Organizar a informação de um texto. 

- Controlar a produção discursiva. 

 

- Observar situações que envolvam informar, 

expor, narrar, descrever;  

- Identificar informação explícita e deduzir 

informação implícita a partir de pistas textuais;  
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Expressão 

- Planificar e produzir textos orais. 

- Respeitar as regras de uso da palavra. 

- Captar e manter a atenção da audiência. 

- Produzir um discurso coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Selecionar informação relevante para um 

determinado objetivo;  

- Registar informação relevante (por meio de 

desenho, de esquema, de reconto, de paráfrase); 

 - Analisar textos para distinção entre facto e 

opinião;  

- Avaliar discursos tendo em conta a adequação à 

situação de comunicação;  

- Narrar acontecimentos vividos ou imaginados;   

 

- Produzir discursos para apresentação à turma, 

por exemplo, com diferentes finalidades:  fazer 

apreciações de livros, de filmes...;  

- Descrever personagens, comportamentos, 

espaços... 
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Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ler textos com características narrativas e expositivas. 

- Explicitar o sentido global de um texto. 

- Fazer inferências. 

- Identificar ideias principais. 

- Analisar textos. 

- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de 

diferentes finalidades e géneros textuais. 

 

 

 

 

 

- Ler textos diversos (Ebook); 

- Sublinhar, parafrasear, resumir partes de texto 

relevantes para a construção do sentido;   

- Realizar diferentes tipos de leitura em voz alta 

(ler muito devagar, ler muito depressa, ler muito 

alto, ler murmurando, ler em coro, fazer leitura 

coletiva, leitura dramatizada, leitura expressiva) e 

silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 

pormenores, leitura para localização de uma 

informação); 

- Adquirir  saberes relacionados com a organização 

do texto própria do género a que pertence (narrar, 

descrever, informar);  

- Pesquisar e selecionar informação, com recurso à 

WEB. 

 - Planificar, textualizar e rever textos curtos 

escritos pelos alunos, com posterior divulgação 

(word); 
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Escrita 

 

 

 

 

 

- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de 

pontuação.  

- Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 

que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 

desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão. com 

recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e 

de contraste. 

 

 

 

 

 

- Interpretar o texto em função do género literário. 

- Imaginar desenvolvimentos narrativos a partir da 

mobilização de experiências e vivências; 

- Criar um diário online. 

-Textualização: ortografia e acentuação; 

pontuação e tipos de frase; parágrafos; construção 

frásica; coesão textual.  

 

 

 

- Criar experiências de leitura: ler e ouvir ler.  

- Realizar atividades em que trabalhem: 

Diálogos; Entrevista; Notícia;  Roteiros; Descrição 

de personagens;  

- Ler e ouvir textos da literatura para crianças e 

jovens, da tradição popular e adaptações de 

clássicos.  
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Educação Literária 

 

 

- Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto 

narrativo: personagens, narrador, tempo, espaço e ação.  

- 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.  

 

 

- Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

- Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. 

- Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 

interpessoal, em diversos contextos de formalidade.  

- Elaborar formulários online; 

- Apresentar trabalhos de multimédia; 

- Criar e dinamizar um Blog. 

 

 

- Utilizar aplicações online de gramática: classes de 

palavras; morfologia e sintaxe. (jogos didáticos). 
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Gramática 
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INGLÊS 

TEMA 

Conteúdos de 

aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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: 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Devem ser criadas as condições de aprendizagem 

para que os alunos, em experiências individuais e 

de grupo, tenham oportunidade de: 

 

Identificação 

pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos; 

-   Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula 

e aprender a regular o processo de aprendizagem; 

- Comunicar eficazmente em contexto. 

- Comunicar com outros a uma escala local, nacional e 

internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas para 

produção e comunicação online; 

Identificar-se / apresentar-se referindo: nome e 

apelido; idade; data de aniversário; morada; n.º de 

telefone; preencher espaços de acordo com os dados 

pedidos; responder oralmente a perguntas simples; 

praticar online a sua identificação pessoal através de 

recursos educativos adequados.  

 

Dizer / escrever os dias da semana, meses e estações 

do ano, com correção; ordenar; agrupar vocabulário 

dado; legendar imagens; construir um calendário 

online. 
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Dias da semana, 

meses e estações 

do ano 

 

 

 

Países e 

nacionalidades 

 

 

 

 

 

 

Família 

 

 

 

 

 

-   Contribuir para projetos e tarefas de grupos interdisciplinares que 

se apliquem ao contexto, a experiências reais e quotidianas do 

aluno; 

- Participar num webquest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações 

informáticas online 

Reconhecer símbolos de alguns países (bandeira, hino, 

monumentos, …); identificar a localização de países de 

expressão inglesa; praticar em recursos educativos 

online alguns países e nacionalidades correspondentes. 

Pronunciar com correção o nome de alguns membros 

da família; identificar alguns membros da família real 

britânica; realizar jogos de associação 

(vocabulário/imagem); fazer a sua árvore de família; 

pesquisar na internet sobre a família de alguém 

famoso (ator, jogador de futebol, cantor,...) 

Identificar profissões através de flashcards, vídeos, 

áudios; associar imagens/vocabulário; praticar em 

recursos educativos digitais; pesquisar na internet 

sobre profissões de que mais gostam, realizar uma 

apresentação sobre profissões à turma. 

Distinguir traços físicos simples (tall/short; fat/thin; 

long/short hair; big/small eyes; beard, moustache, 

bald); realizar jogos (Simon says);  preenchimento de 

espaços de acordo com indicações dadas; praticar 

vocabulário através da construção de um Avatar 

pessoal. 

 

Identificar peças de vestuário, calçado e acessórios 

selecionando o vocabulário numa wordcloud; associar 
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Profissões 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição física 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulário às respetivas estações do ano; miming 

game. 

 

Distinguir as várias partes da casa em Inglês; legendar 

imagens dadas; associar peças de mobiliário aos 

respetivos compartimentos; praticar o vocabulário em 

recursos educativos digitais; descrever a sua própria 

casa/casa de sonho ou o seu compartimento preferido 

em casa; preparar e realizar uma apresentação oral à 

turma sobre o tema proposto. 

 

Identificar os nomes de alimentos e bebidas; agrupar o 

vocabulário (Vegetables, fruit, drinks, other food) ; 

elaborar uma ementa saudável utilizando recursos 

online ; elaborar um pequeno texto sobre os seus 

gostos e preferências e apresentá-lo à turma. 

 

Construção de personagens fantásticas recorrendo a 

recursos educativos digitais; dinamizar concursos: 

vassouras, chapéus de bruxa; identificar tradições de 

Natal (Christmas Carols, Boxing day) e de São 

Valentim; elaborar postais digitais. 
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Vestuário, calçado 

e acessórios 

 

 

 

 

 

Casa / Mobiliário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comida e bebida 

 

 



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS           ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS                                 5.º ANO         2.º CICLO       PCA- MATEMÁTICA, LÍNGUA E TIC                                             

 

 

 

 

 

Festividades 

(Halloween; Natal; 

Dia de São Valentim) 

 

TIC 

TEMA 

Conteúdos de 

aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

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: 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Devem ser criadas as condições de aprendizagem 

para que os alunos, em experiências individuais e 

de grupo, tenham oportunidade de: 

SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDA

DE E RESPEITO 

EM AMBIENTES 

DIGITAIS 

● Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de 

trabalho  colaborativo e comunicação que se  pretendem efetuar no âmbito 

de atividades  e/ou projetos;  

 

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;  
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INVESTIGAR E 

PESQUISAR 

 

 

 

 

 

 

 

● Utilizar o computador e outros dispositivos  digitais, de forma a permitir 

a organização e  gestão de informação de forma prática e  eficaz;  

 

● Apresentar e partilhar os produtos  desenvolvidos, em pares ou em 

grupo,  utilizando meios digitais de comunicação e  colaboração;  

 

● Planificar estratégias de investigação e  pesquisa online;  

  

● Definir palavras-chave para localizar  informação utilizando mecanismos 

e  funções de pesquisa simples; 

  

● Analisar criticamente a qualidade da informação comparando diversas 

fontes; 

 

● Elaborar planos e encontrar soluções para problemas (reais ou 

simulados), utilizando  ferramentas digitais simples previamente  

identificadas com o apoio do professor (ex.  mapa de ideias, murais digitais, 

blocos de  notas, diagramas, smartart, brainstorming  online, entre outros);  

 

● Aplica as regras de organização de  informação na produção de 

documentos  multimédia;  

 

Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso 

de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos;  

 

Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de 

autor e a necessidade de registar as fontes;  

 

Entender as regras para criação e utilização de palavras chave 

seguras. 

 

 

Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar 

online;  

 

Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como 

ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa;  

 

Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de 

ferramentas para apoiar o processo de investigação e 

pesquisa online; 

 

Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 

relevantes de acordo com o tema a desenvolver;  
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COMUNICAR E 

COLABORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Elaborar algoritmos simples;  

 

● Analisar algoritmos, antevendo resultados 

esperados e/ou detetando erros nos  mesmos. 

 

● Utilizar ferramentas digitais  (nomeadamente, ambientes de  

programação) na resolução de problemas  identificados;  

 

● Produzir artefactos digitais originais simples  e criativos para exprimir 

ideias, sentimentos  e conhecimentos para públicos conhecidos,  em 

ambientes de programação. 

Analisar criticamente a qualidade da informação;  

 

Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a 

permitir a organização e gestão da informação. 

 

 

Identificar diferentes meios e aplicações que permitam 

a comunicação e a colaboração;  

 

Selecionar as soluções tecnológicas, mais adequadas, 

para realização de trabalho colaborativo e comunicação 

que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou 

projetos;  

 

Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a 

comunicação e colaboração em ambientes digitais 

fechados;  

 

Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos 

utilizando meios digitais de comunicação e colaboração 

em ambientes digitais fechados. 
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CRIAR E INOVAR 

 

Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações 

digitais, por exemplo, de escrita criativa, explorando 

ambientes de programação; 

 

Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais 

abordadas;  

 

Compreender o conceito de algoritmo e elaborar 

algoritmos simples;  

 

Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados 

e/ou detetando erros nos mesmos. 

 

 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 


