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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.
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, articulando os
conhecimentos científicos de Educação Tecnológica, Educação Física, Ciências Naturais e Cidadania e Desenvolvimento.
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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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O aluno desenvolve as competências de:
Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a
estabelecer consigo próprios e com os outros uma relação harmoniosa e salutar
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, direcionalidade, afinamento percetivo e
estruturação espacial e temporal).

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico, psicossocial,
estético e emocional;
- Realizar atividades não-locomotoras, locomotoras e manipulativas;
- Aproveitar e explorar a oportunidade de realização de experiências motoras que, independentemente
do nível de habilidade de cada um, favorece aprendizagens globais e integradas.
- Compreender o corpo como um sistema integrado e de o utilizar de forma ajustada aos diferentes
contextos.
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
TEMA

Conteúdos de
aprendizagem

1. Técnica
1.1. Processo
Tecnológico

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:
•

•

•

•

Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para
controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e
sistemas.
Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de
trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma
decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.
Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos
diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em
atividades experimentais, projetos e aplicações práticas
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais.
Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de
autoestima e de autoconfiança, mantendo relações diversas e
positivas com os outros em contextos de colaboração e interajuda.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

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

•

•

•

•

Identificar o conceito de tecnologia e
diferenciá-lo da noção de técnica.
Distinguir contextos históricos de evolução
da tecnologia.
Identificar a influência da tecnologia no
ambiente natural, humano e construído.
Definir o conceito de objeto técnico.
Distinguir a evolução histórica de alguns
objetos técnicos e a sua repercussão na
evolução da sociedade.
Relacionar a influência dos objetos
técnicos, como resposta às necessidades
humanas.
Interpretar objetos técnicos, sendo capaz
de os decompor e compreender a função
das suas partes.
Desenvolver ações orientadas para a
decomposição dos objetos, enumerando e
analisando
os
elementos
que
os
constituem.
Aplicar conhecimentos que
evidenciem
objetivamente a estrutura do objeto, as
suas características e funções.
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•

•

•
•
•

•

•

3. Discurso
3.1.
Comunicação
Tecnológica

•

•
•

•
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Inferir da existência de diversos tipos de
grandeza (comprimento, ângulo, massa,
tempo, temperatura).
Identificar respetivos instrumentos de
medição (régua graduada, transferidor,
balança, relógio, termómetro).
Identificar a importância das medições
rigorosas.
Estabelecer a relação entre qualidade do
instrumento de medida e previsão do erro.
Articular com rigor unidades de medida e
instrumentos de medição em função das
grandezas que se pretendem determinar.
Desenvolver ações orientadas para o
registo de informação de modo racional e
conciso.
Interpretar e representar informação, com
o objetivo de organizar e hierarquizar
conteúdos.
Identificar vocabulário específico da área
tecnológica, utilizando-o para comunicar
ideias e opiniões.
Interpretar
instruções
e
esquemas
gráficos/técnicos.
Organizar
e
ilustrar
informação
gráfica/técnica,
específica
da
área
tecnológica.
Produzir
instruções
e
esquemas
gráficos/técnicos,
utilizando
sistemas
discursivos, codificações e simbologias
técnicas.
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•

4. Projeto
4.1. Energia

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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Desenvolver ações orientadas para o
encadeamento
cronológico
de
acontecimentos.
Desenvolver capacidades de enumerar,
caracterizar
e
registar
os
factos
observados.
Identificar recursos naturais (carvão,
petróleo, vento, água, etc.) aplicados na
produção de energia.
Enumerar e examinar diferentes fontes de
energia (renováveis e não renováveis).
Reconhecer o impacto social e ambiental
da exaustão das fontes energéticas
naturais.
Reconhecer
diversos
processos
de
produção de energia (sol, vento, desníveis
de água, combustível, etc.).
Analisar e classificar diversos processos de
transformação de energia (mecânica,
eletroquímica, eletromagnética).
Distinguir
operadores
elétricos
na
construção de circuitos elétricos simples.
Utilizar
operadores
elétricos
no
desenvolvimento de projetos de baixa
complexidade.
Desenvolver
ações
orientadas
para
metodologias
de
aquisição
de
conhecimento prático.
Identificar unidades funcionais, compostas
por um ou mais elementos, que,
agregados, cumprem uma função.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMA

Conteúdos
aprendizagem

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM
de 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:
●

1.
Jogos
Desportivos
−
−
−
−

Pré-

Mata;
Passes;
Bola ao capitão;
Futebol humano.

2.
Capacidades físicas
condicionais
e
coordenativas:
− Resistência;
Velocidade; Força;
Flexibilidade;
Destreza geral.
3.
Desportos
natureza-

de

●

●

●

●

●

●

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de
adversários.
Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de
aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s)
outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).
Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização,
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom
ambiente relacional, na atividade da turma.
Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e
coordenativas gerais básicas, particularmente da resistência
geral de longa duração; da força rápida; da velocidade de
reação simples e complexa, de execução, de frequência de
movimentos e de deslocamento; da flexibilidade; da força
resistente (esforços localizados) e das destrezas geral e
direcionada.
Analisar e interpretar a realização das atividades físicas
selecionadas, utilizando os conhecimentos sobre técnica,
organização e participação, ética desportiva, etc.
Conhecer os processos fundamentais das adaptações
morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe permitem
compreender os diversos fatores da aptidão física.
Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras
de segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação
dos recursos materiais.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

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

•
•
•

●

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e
as qualidades motoras na prestação às possibilidades
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo,
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas
fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos.
Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnico-tácticos.
Avaliar as ações de ataque e de defesa.
Desenvolver
o
sentido
de
ética/fairplay,
cooperação/êxito individual/equipa e segurança.

Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos
na natureza, de acordo com as características do terreno
e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação do
ambiente.
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●
●

4.
Ginástica
(aparelhos):
Trampolim ,saltos no
boque: barreira, eixo e
entre-mãos.

●

●
●

●
●
5.
Danças
Tradicionais:
− Regadinho;
− Erva Cidreira;

●

●
●
●
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Estimular a capacidade de iniciativa, a autonomia e a
cooperação.
Promover o interesse pela Natureza e sua preservação.
Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas
de Orientação e respeitando as regras de organização,
participação e de preservação da qualidade do ambiente.
Desenvolver o sentido de ética/fairplay, êxito
individual/equipa e segurança.
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos), as
destrezas
elementares
de
solo,
aparelhos
e
minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo,
aplicando os critérios de correção técnica e expressão e
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.
Fixar e aperfeiçoar as destrezas gímnicas.
Avaliar as sequências e os encadeamentos e exercícios.
Desenvolver o sentido de ética e cooperação/êxito
individual/grupo.
Desenvolver a autonomia na organização, utilização e
preservação do material.
Promover a segurança da sua participação e dos colegas.
Interpretar sequências de habilidades específicas
elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS
(Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), em
coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os
critérios de expressividade considerados, de acordo com o
motivos das composições.
Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnicos e
coreográficos.
Avaliar os exercícios na situação de esquema conjunto e
individual.
Desenvolver o sentido de ética e cooperação/êxito
individual/grupo.
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Nota: respeitando às orientações do ME e DGS, referentes ao Covid 19, foram estabelecidas algumas adaptações e restrições:
•
•
•
•

Os conteúdos da Danças Tradicionais serão lecionados se a situação pandémica se alterar;
Na área da Aptidão Física, não será selecionado o teste do FitEscola “Senta e alcança” e o “Vaivém” será substituído por corrida contínua
(8 minutos);
Na Ginástica Desportiva deverão ser privilegiados exercícios e progressões que não necessitem da ajuda do professor:
Nos Jogos Desportivos Coletivos serão preferencialmente selecionadas situações de jogo em superioridade numérica (2x2, 3x1, etc.) de
pouca intensidade e curta duração e, de forma a garantir o distanciamento físico, haverá adaptações (bola tocada é bola intercetada;
só há ressalto defensivo; defesa sombra sem desarme e só interceção, não usar a cabeça, etc.).
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
TEMA

Conteúdos de
aprendizagem

1. A água, o ar e o
solo – materiais
terrestres

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:
•
•
•

•

Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar
temáticas de Ciências Naturais
Interpretar problemáticas do meio com base em
conhecimentos adquiridos
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com
objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios,
através da exploração de acontecimentos, atuais ou
históricos, que documentem a sua natureza
Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem
estruturas e sistemas

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

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

2. Diversidade de seres
vivos e suas interações
com o meio

•

•

Recolher amostras de rochas e de solo
Determinar experimentalmente propriedades
das rochas
Identificar utilizações humanas das rochas na
região e globalmente
Construir um perfil de solo maduro
Classificar um solo quanto à permeabilidade,
a partir de atividades experimentais
Determinar experimentalmente propriedades
da água
Reproduzir, em atividades experimentais,
processos de tratamento da água
Identificar
experimentalmente
as
propriedades do ar e alguns dos seus
constituintes
Identificar fases e características das paradas
nupciais em filmes sobre rituais de
acasalamento
Acompanhar e descrever o desenvolvimento
de bichos-da-seda
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•
•

3. Unidade na
diversidade de seres
vivos

•
•
•
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Relacionar o habitat com o regime alimentar
dos bichos -da-seda
Inferir a influência de alguns fatores abióticos
no desenvolvimento das plantas a partir de
atividades experimentais
Fazer
preparações
microscópicas
da
epiderme da cebola
Fazer
observações
microscópicas
de
preparações temporárias e definitivas
Utilizar corretamente o microscópio

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS

5.º ANO

2.º CICLO

OFICINA VIDA ATIVA

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

“Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no PA confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho
do exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as AE elencam os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos,
e conducentes, num processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular, ao desenvolvimento das competências inscritas no PA.” in página 2 das AE,
consultadas no dia 16 de julho de 2021 em http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/cidadania_e_desenvolvimento.pdf

TEMA

Conteúdos de
aprendizagem
Por
decisão
da
equipa
Pedagógica,
aquando
da
implementação da oficina.

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:
•

•
•
•

•

•

•

Construir explicações científicas baseadas em conceitos e
evidências científicas, obtidas através da realização de
atividades de investigação práticas.
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus
companheiros.
Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização,
escolhendo as ações favoráveis ao êxito.
Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos
recursos materiais.
Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados
para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos
e sistemas.
Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de
trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma
decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.
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).

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

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

Por decisão da equipa Pedagógica, aquando
da implementação da oficina.
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•
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•
•

•

•

•
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Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos,
promovendo a diversidade, a justiça, a igualdade e a equidade
no cumprimento das leis.
Planificar estratégias de investigação e pesquisa online.
Definir palavras-chave para localizar informação utilizando
mecanismos e funções de pesquisa simples.
Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de
ferramentas para apoiar o processo de investigação e pesquisa
online.
Formular questões que permitam orientar a recolha de dados
ou informações pertinentes, testando e explorando as suas
potencialidades.
Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como
ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa.
Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e
relevantes de acordo com o tema a desenvolver.
Analisar criticamente a qualidade da informação comparando
diversas fontes.
Adotar comportamentos seguros na utilização de ferramentas
digitais e na navegação na Internet.
Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a
permitir a organização e gestão de informação de forma prática
e eficaz.
Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para
realização de trabalho colaborativo e comunicação que se
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos.
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares ou
em grupo, utilizando meios digitais de comunicação e
colaboração.
Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes
de autoestima e de autoconfiança, mantendo relações diversas
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e positivas com os outros em contextos de colaboração e
interajuda.
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.
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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 as respetivas disciplinasbase.

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação

