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Enquadramento

Uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os
alunos e a operacionalização do perfil de competências que se pretende que os mesmos
desenvolvam, para o exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida,
implicam que seja dada às escolas autonomia para um desenvolvimento curricular
adequado a contextos específicos e às necessidades dos seus alunos.

Para isso é

fundamental que o currículo seja equacionado como um instrumento que a escola possa
gerir e desenvolver de modo a que todos os alunos alcancem as competências previstas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). Para tal, considerase fundamental que as principais decisões a nível curricular e pedagógico sejam
tomadas pela escola e pelos professores. É neste enquadramento que o Decreto-Lei
55/2018 de 06 de junho 2018 desafia a escola, conferindo-lhe autonomia para criar
componentes curriculares de oferta de escola.
No ano letivo 2021/2022, o Agrupamento de escolas de Mondim de Basto
decidiu, no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular oferecer, para os
alunos que iniciam o 3º ciclo do ensino básico, na componente da oferta de escola, a
disciplina PORMAT – Mais tempo para aprender -, em articulação com o Plano
Estratégico de Recuperação das Aprendizagens do Agrupamento (PERA).

Âmbito de aplicação
No âmbito do projeto de flexibilidade e autonomia curricular, a componente
curricular de oferta de escola de PORMAT destina-se a todos os alunos que frequentam
no ano letivo de 2021/2022 o 7º ano de escolaridade. Esta componente curricular integra
o eixo 1: Ensinar e Aprender, do Plano 21|23 Escola+, e visa garantir que todos os
alunos adquiram as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.

Objetivos gerais
A oferta da componente curricular de PORMAT visa:
a) desenvolver capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas
literacias da leitura e da matemática;

b) Desenvolver uma prática pedagógica que contribua para o desenvolvimento da
competência leitora e científica dos alunos, promovendo o gosto pela
diversidade textual e manipulação da informação;
c) Usar diferentes linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de
comunicação, em ambientes analógico e digital.

Objetivos Específicos
São objetivos Específicos do PORMAT, no âmbito do domínio do Português e da
Matemática
a) compreender formas complexas do oral;
b) identificar a intenção comunicativa do interlocutor;
c) compreender a informação relevante para poder intervir de modo adequado na
interação oral;
d) desenvolver a fluência e adequação da expressão oral a contextos formais de
comunicação;
e) capacitar os alunos para a compreensão, a interpretação e a fruição de textos
literários;
f) promover hábitos de leitura e o prazer de ler;
g) apreciar criticamente a dimensão estética dos textos literários;
h) aprofundar o domínio da escrita, segundo técnicas e modelos;
i) aplicar conhecimentos matemáticos nas figuras geométricas, gráficos, sistema de
medidas, as quatro operações, etc. em diversas situações do quotidiano;
j) promover a aprendizagem da matemática recorrendo a jogos matemáticos;
k) construir jogos, cartazes e painéis a fim de facilitar a compreensão dos
conteúdos ministrados;
l) proporcionar aos alunos construções de maquetes, leituras e interpretações de
textos, gráficos, tabelas, reportagens e matérias jornalísticas associadas à
matemática na vida quotidiana;
m) estimular a capacidade de investigação na busca de resultados através do uso de
variadas estratégias de ensino aprendizagem;
n) melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem e o desempenho dos
alunos na disciplina de matemática a partir da aplicação de atividades
diferenciadas que proporcionem meios de medir as competências desenvolvidas.

Referencial curricular de PORMAT (Português e Matemática)
“PORMAT - Mais Tempo para aprender”
As atividades desenvolvidas no PORMAT - Mais Tempo para aprender pretendem contribuir para o reforço das Aprendizagens Essenciais das componentes
curriculares de Português e Matemática e para o desenvolvimento das áreas de
competências inscritas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, na
modalidade de codocência.

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) - PORTUGUÊS

A

B-

C-

COMPETÊNCIAS

DESCRITORES DE DESEMPENHO

ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO

● utilizar de modo proficiente diferentes
linguagens e símbolos associados às
línguas, à literatura, à música, às artes,
às tecnologias, à matemática e à ciência;
● aplicar estas linguagens de modo
adequado aos diferentes contextos de
comunicação, em ambientes analógico e
digital;
● dominar capacidades nucleares de
compreensão e de expressão nas
modalidades oral, escrita, visual e
multimodal.

● Os alunos usam linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar,
recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens. Usam-nas para
construir conhecimento, partilhar sentidos nas diferentes áreas do saber e
exprimir mundividências.
● Os alunos reconhecem e usam linguagens simbólicas como elementos
representativos do real e do imaginário, essenciais aos processos de
expressão e comunicação em diferentes situações, pessoais, sociais, de
aprendizagem e pré-profissionais.
● Os alunos dominam os códigos que os capacitam para a leitura e para a
escrita. Compreendem, interpretam e expressam factos, opiniões, conceitos,
pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através
de outras codificações. Identificam, utilizam e criam diversos produtos
linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e
científicos, reconhecendo os significados neles contidos e gerando novos
sentidos.

● compreensão de textos em diferentes

●utilizar e dominar instrumentos diversificados
para pesquisar, descrever, avaliar e mobilizar
informação, de forma crítica e autónoma,
verificando diferentes fontes documentais e a
sua credibilidade;
●transformar a informação em conhecimento;
●colaborar
em
diferentes
contextos
comunicativos, utilizando diferentes tipos de
ferramentas (analógicas e digitais), com base
nas regras de conduta próprias de cada
ambiente.

●Os alunos pesquisam sobre matérias escolares e temas do seu interesse. Recorrem à
informação disponível em fontes documentais físicas e digitais. Avaliam e validam a
informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a sua credibilidade.
Organizam a informação recolhida de acordo com um plano, com vista à elaboração e
à apresentação de um novo produto ou experiência. Desenvolvem estes
procedimentos de forma crítica e autónoma.
●Os alunos apresentam e explicam conceitos em grupos, apresentam ideias e projetos
diante de audiências reais, presencialmente ou a distância. Expõem o trabalho
resultante das pesquisas feitas, de acordo com os objetivos definidos, junto de
diferentes públicos, concretizado em produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou
multimédia, respeitando as regras próprias de cada ambiente.

●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.

●Os alunos colocam e analisam questões a investigar, distinguindo o que se sabe do
que se pretende descobrir. Definem e executam estratégias adequadas para investigar
e responder às questões iniciais. Analisam criticamente as conclusões a que chegam,
reformulando, se necessário, as estratégias adotadas.
●Os alunos generalizam as conclusões de uma pesquisa, criando modelos e produtos
para representar situações hipotéticas ou da vida real. Avaliam diferentes produtos de
acordo com critérios de qualidade e utilidade em diversos contextos significativos.

suportes;
● dedução de informação implícita a

partir de pistas textuais e da situação de
comunicação;
● seleção

relevante
objetivo;

e

registo de informação
para um determinado

● apreciações críticas de livros, de filmes,

de discursos para,
recomendar um livro;

por

exemplo,

● realização de percursos pedagógico-

didáticos interdisciplinares;
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de diferentes tipos de leitura
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●
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e

interpretação
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D-

E-

F-

I-

Atitudes
e
Valores

●pensar de modo abrangente e em
profundidade, de forma lógica, observando,
analisando informação, experiências ou ideia,
com vista à tomada de posição
fundamentada;
●desenvolver novas ideias e soluções, de
forma imaginativa e inovadora.

●Os alunos observam, analisam e discutem ideias, processos ou produtos centrando-se
em evidências. Usam critérios para apreciar essas ideias, processos ou produtos,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição.
●Os alunos desenvolvem ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que
dizem respeito, recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade,
e estão dispostos a assumir riscos para imaginar além do conhecimento existente,
com o objetivo de promover a criatividade e a inovação.

●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.

●Os alunos juntam esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de
perspetivas sobre as questões em causa, tanto lado a lado como através de meios
digitais. Desenvolvem e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros
em contextos de colaboração, cooperação e interajuda.
●Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais:
debatem, negoceiam, acordam, colaboram. Aprendem a considerar diversas
perspetivas e a construir consensos.
●Os alunos resolvem problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia
e com sentido crítico.

●estabelecer relações entre conhecimentos,
emoções e comportamentos;
●consolidar e aprofundar as competências que
já possuem;

●Os alunos reconhecem os seus pontos fracos e fortes e consideram-nos como ativos
em diferentes aspetos da vida. Têm consciência da importância de crescerem e
evoluírem. São capazes de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e
apoios mais eficazes para alcançarem os seus objetivos.
●Os alunos desenham, implementam e avaliam, com autonomia, estratégias para
conseguir as metas e desafios que estabelecem para si próprios. São confiantes,
resilientes e persistentes, construindo caminhos personalizados de aprendizagem de
médio e longo prazo, com base nas suas vivências e em liberdade.

●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;

●Os alunos compreendem processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocam
questões, procuram informação e aplicam conhecimentos adquiridos na tomada de
decisão informada, entre as opções possíveis.
●Os alunos trabalham com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais.
●Os alunos consolidam hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando
os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos.
Identificam necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de
propostas e fazem escolhas fundamentadas.

CIDADANIA

● Relação com os outros.
● Respeito pelo cumprimento de normas escolares, sociais e ambientais.
● Respeito e cuidado pelo ambiente próximo e pelo outro.
● Cumprimento das regras de segurança e de conservação de equipamentos e
materiais.
● Assiduidade e pontualidade

diferentes tipologias textuais;
●elaboração

de projetos de estudo e de
pesquisa, sobre temas disciplinares e
interdisciplinares;

●compreensão

dos textos literários com
base num roteiro/guião de leitura;

●seleção

de livros a ler em função do seu
projeto de leitura, tendo por referência
a Listagem PNL;

● reescrita

para aperfeiçoamento de
texto em função dos juízos avaliativos
formulados.

AUTONOMIA

● Avaliação do seu próprio trabalho, identificando progressos, lacunas e dificuldades a
superar.
● Desenvolvimento e aplicação de métodos de trabalho.
Capacidade de iniciativa e empreendedorismo

COOPERAÇÃO

● Desenvolvimento e manutenção de relações positivas com os outros (colegas,
professores, funcionários e restante comunidade) em contextos de colaboração,
cooperação e interajuda.
● Colaboração nos trabalhos propostos, partilhando saberes e responsabilidades.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE) - MATEMÁTICA
AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E ATITUDES
TEMA
(Conteúdos de
aprendizagem)

NÚMEROS E
OPERAÇÕES
Números
racionais
Resolução de
problemas
Raciocínio
matemático
Comunicação
matemática

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de
materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas
que requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação
matemáticos, por forma a que sejam capazes de:
• Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental e a
algoritmos e fazer estimativas plausíveis.
 Resolver problemas com números racionais em contextos matemáticos e
não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução,
incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.
• Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo
ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções,
notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e
social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua
aprendizagem.

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM
Devem ser criadas condições de aprendizagem
para que os alunos, em experiências individuais e
de grupo, tenham oportunidade de:

• Explorar, analisar e interpretar situações de
contextos variados que favoreçam e apoiem uma
aprendizagem matemática com sentido (dos
conceitos,
propriedades,
operações
e
procedimentos matemáticos).
• Realizar tarefas de natureza diversificada
(projetos, explorações, investigações, resolução
de problemas, exercícios, jogos).
• Utilizar materiais manipuláveis e outros
recursos, incluindo os de tecnologia digital e a
calculadora, na resolução de problemas e em
outras tarefas de aprendizagem.
• Utilizar as propriedades e as regras das
operações em Q e usá-las no cálculo mental.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação
de conhecimentos já aprendidos.

DESCRITORES DO
PERFIL DOS
ALUNOS

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico

GEOMETRIA
E
MEDIDA
Figuras
geométricas
Áreas
Resolução de
problemas

Raciocínio
matemático
Comunicação
matemática

ÁLGEBRA
Funções:
Referenciais
cartesianos;

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

• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar
e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões. • Analisar o próprio trabalho para
identificar progressos, lacunas e dificuldades na
sua aprendizagem.

(A, B, C, D, G)

• Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo,
recorrendo a fórmulas, por enquadramento ou por decomposição e
composição de figuras planas.
 Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a
instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital.
 Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de
resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade
dos resultados.
• Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo
ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da matemática em
geral (convenções, notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no
desenvolvimento das outras ciências e áreas da atividade humana e social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua
aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em
sociedade.

• Realizar tarefas de natureza diversificada
(projetos, explorações, investigações, resolução
de problemas, exercícios, jogos).
• Utilizar modelos geométricos e outros materiais
manipuláveis, e instrumentos variados, incluindo
os de tecnologia digital e a calculadora.
•
Visualizar,
interpretar
e
desenhar
representações de figuras geométricas, usando
materiais e instrumentos apropriados (régua,
compasso, esquadro, transferidor).
• Resolver problemas que requeiram a aplicação
de conhecimentos já aprendidos.
• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar
e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões. • Analisar o próprio trabalho para
identificar progressos, lacunas e dificuldades na
sua aprendizagem.

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

 Reconhecer uma função em diversas representações, e interpretá-la
como relação entre variáveis e como correspondência unívoca entre dois
conjuntos, e usar funções para representar e analisar situações, em
contextos matemáticos e não matemáticos.
 Resolver problemas utilizando (…) funções, em contextos matemáticos e

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

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Questionador (A,
F, G, I, J)
Comunicador (A,
B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal
às
áreas)
Participativo/
colaborador (B, C,
D, E, F)
Responsável/
autónomo (C, D,
E, F, G, I, J)
Cuidador de si e

Coordenadas.

não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias para a sua
resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade
dos resultados.

Resolução de
problemas

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para explicar e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões,
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática
(convenções, notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e
social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua
aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em
sociedade

Raciocínio
matemático
Comunicação
matemática

 Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para resolver
problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas.
 Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes
representações e interpretar a informação representada.
 Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois
Tratamento
ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e
de dados:
diferenças.
• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e
Tabelas de
conclusões, utilizando linguagem própria da estatística (convenções,
frequência;
notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no
Média aritmética;
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e
social.
Moda;
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
Mediana.
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua
aprendizagem.
ORGANIZAÇÃ
OE
TRATAMENT
O DE DADOS

(projetos, explorações, investigações, resolução
de problemas, exercícios, jogos).
• Utilizar tecnologia digital, nomeadamente
aplicações interativas, programas computacionais
específicos e calculadora.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação
de conhecimentos já aprendidos.
• Resolver e formular problemas, analisar
estratégias variadas de resolução e apreciar os
resultados obtidos.
• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar
e justificar procedimentos, raciocínios e
conclusões. • Analisar o próprio trabalho para
identificar progressos, lacunas e dificuldades na
sua aprendizagem

• Explorar, analisar e interpretar situações de
contextos variados que favoreçam e apoiem uma
aprendizagem matemática com sentido (dos
conceitos, propriedades, regras e procedimentos
matemáticos).
• Realizar tarefas de natureza diversificada
(projetos, explorações, investigações, resolução
de problemas, exercícios, jogos).
• Recolher dados de natureza variada e usar
formas diversificadas para a sua organização e
tratamento e para a apresentação de resultados.
• Realizar estudos estatísticos baseados em
situações reais, relacionando com outros
domínios matemáticos e contextos não
matemáticos, os conceitos e procedimentos
estatísticos envolvidos.
• Interpretar e criticar informação e

do outro (B, E, F,
G)

Comunicação
matemática

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

Tecnológico

 Calcular com e sem calculadora, com números inteiros (multiplicação,
divisão e potenciação de expoente natural) e racionais (adição, subtração, • Transversal/ trabalhado em todos os temas
multiplicação e divisão), recorrendo a valores exatos e aproximados e em
diferentes representações, avaliar os efeitos das operações e fazer
estimativas plausíveis.
 Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de
tecnologia digital, na resolução de problemas e em outras tarefas de
aprendizagem

Calculadora

Atitudes e
Valores
CIDADANIA

AUTONOMIA

COOPERAÇÃ
O

● Desenvolver a relação com os outros.
● Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas escolares, sociais e
ambientais.
● Desenvolver o respeito e cuidado pelo ambiente próximo e pelo outro.
● Desenvolver o cumprimento das regras de segurança e de conservação
de equipamentos e materiais.
● Desenvolver a assiduidade e pontualidade.
● Desenvolver a avaliação do seu próprio trabalho, identificando
progressos, lacunas e dificuldades a superar.
● Desenvolvimento e aplicação de métodos de trabalho.
● Desenvolver a capacidade de iniciativa e empreendedorismo● Desenvolvimento e manutenção de relações positivas com os outros
(colegas, professores, funcionários e restante comunidade) em contextos
de colaboração, cooperação e interajuda.
● Desenvolver a colaboração nos trabalhos propostos, partilhando saberes

argumentação estatística, nomeadamente a
divulgada nos media.
• Comunicar, oralmente e por escrito, para
descrever e explicar representações dos dados e
as
interpretações
realizadas,
raciocínios,
procedimentos
e
conclusões,
discutindo
argumentos e criticando argumentos dos outros.
• Analisar o próprio trabalho para identificar
progressos, lacunas e dificuldades na sua
aprendizagem

• Transversal/ trabalhado em todos os temas

• Transversal/ trabalhado em todos os temas

• Transversal/ trabalhado em todos os temas

e responsabilidades.

Critérios Específicos de Avaliação
De acordo com o Documento orientador da avaliação dos alunos do Agrupamento, com o disposto no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e a portaria nº
223-A/2018, de 3 de agosto, foram definidos e aprovados pelos conselhos de Disciplina de Português e Matemática, e respetivos departamentos
curriculares, os critérios específicos de avaliação de PORMAT para o aluno letivo 2021/2022.

Dimensão

Pessoal

Social

Conhecimento

Áreas de Competências
Pensamento crítico e criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Sensibilidade estética e artística
Consciência e domínio do corpo
Informação e comunicação
Relacionamento interpessoal
Bem-estar, saúde e ambiente
Saber científico, técnico e tecnológico
Linguagem e textos
Raciocínio e resolução de problemas











Instrumentos de avaliação
Questionários orais
Apresentações orais e escritas
Grelhas de observação das atividades
propostas (leitura, realização de
exercícios…)
Trabalhos de pesquisa
Gamificação
Trabalhos escritos/práticos
Trabalhos de grupo/pares
Grelhas de observação de atitudes

Ponderações
8%
30%
8%
8%
6%
10%
30%
10%
10%
10%
40%
15%
15%

De acordo com o disposto no número 2 do artigo 18º da portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto, foram definidos os descritores de desempenho para
o 7º ano de escolaridade.

AVALIAÇÃO (PORTUGUÊS)
Descritores de desempenho

O
aluno

Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Revela um domínio muito
bom ao nível da expressão
oral, usando um vocabulário
adequado,
pertinente
e
variado.

Revela um bom domínio ao
nível da expressão oral,
usando um vocabulário
adequado e variado.

Revela
um
domínio
satisfatório ao nível da
expressão oral, usando um
vocabulário adequado, ainda
que não muito variado.

Revela dificuldades ao nível
da expressão oral, usando
um
vocabulário
pouco
variado e com imprecisões.

Revela grandes dificuldades
ao nível da expressão oral,
usando um vocabulário
restrito e pouco preciso ou
incorreto.

➢
Apresenta
uma
➢ Apresenta uma grande capacidade
bastante
competência
na satisfatória na compreensão,
compreensão,
síntese
e síntese e interpretação de
interpretação de textos orais. textos orais.
➢
Evidencia
uma
capacidade muito boa no
âmbito
da
leitura,
compreensão e interpretação
de textos escritos.

➢
Evidencia
boa
competência no âmbito da
leitura,
compreensão
e
interpretação
de
textos
escritos.

➢ Denota um domínio ➢ Denota um bom domínio
muito bom ao nível na ao nível na leitura, análise e
leitura,
análise
e interpretação de textos.
interpretação de textos.
➢ Mostra boa competência
➢
Mostra
excelente no âmbito da escrita de
competência no âmbito da textos.

➢
Apresenta
uma
capacidade satisfatória na
compreensão,
síntese
e
interpretação de textos orais.

➢ Apresenta dificuldades na
compreensão,
síntese
e
interpretação de textos orais.
➢ Evidencia várias lacunas
ao
nível
da
leitura,
compreensão e interpretação
de textos escritos.

➢ Evidencia competência
satisfatória no âmbito da
leitura,
compreensão
e ➢
Denota
bastantes
interpretação
de
textos dificuldades
na
leitura,
escritos.
análise e interpretação de.
➢ Denota um domínio
satisfatório ao nível na
leitura,
análise
e
interpretação de textos.
➢
Mostra
capacidade
satisfatória no âmbito da

➢
Apresenta
muitas
dificuldades
na
compreensão,
síntese
e
interpretação de textos orais.
➢ Evidencia muitas lacunas
ao
nível
da
leitura,
compreensão e interpretação
de textos escritos.

➢
Denota
grandes
na
leitura,
➢ Mostra dificuldade no dificuldades
âmbito da escrita de textos, análise e interpretação de
quer quanto ao tema e à textos.
finalidade.
➢
Mostra
enorme
➢ Detém um domínio dificuldade no âmbito da
pouco
satisfatório
de escrita de textos, quer quanto

conhecimentos ao nível dos
➢ Detém um bom domínio escrita de textos.
conteúdos e das regras
de conhecimentos ao nível
➢ Detém um domínio muito dos conteúdos e das regras ➢ Detém um domínio gramaticais da língua.
bom de conhecimentos ao gramaticais da língua.
satisfatório
de
nível dos conteúdos e das
conhecimentos ao nível dos
regras gramaticais da língua
conteúdos e das regras
gramaticais da língua.

ao tema e à finalidade.

Muito bom domínio das
competências de autonomia,
cidadania e cooperação

Domínio insuficiente das
competências de autonomia,
cidadania e cooperação

escrita de textos,

Bom domínio das
competências de autonomia,
cidadania e cooperação

Domínio satisfatório das
competências de autonomia,
cidadania e cooperação

Domínio pouco satisfatório
das competências de
autonomia, cidadania e
cooperação

➢ Detém um domínio
muito
insuficiente
de
conhecimentos ao nível dos
conteúdos e das regras
gramaticais da língua

AVALIAÇÃO (MATEMÁTICA)

Descritores de desempenho
Nível 1
O
aluno

Não adquire nem aplica
conhecimentos e conceitos
no âmbito das aprendizagens
essenciais da disciplina.
Não resolve problemas em
contextos matemáticos e não
matemáticos, não concebe e
não aplica estratégias de
resolução e não avalia a
plausibilidade dos resultados.

Nível 2

Apenas adquire alguns
dos conhecimentos e
conceitos previstos nas
aprendizagens
essenciais da disciplina.
Revela
muitas
dificuldades
na
resolução de problemas
em
contextos
matemáticos
e
não
matemáticos,
não
Não exprime oralmente e por concebe e não aplica
escrito ideias matemáticas, estratégias de resolução

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Adquire e aplica a maioria
dos
conhecimentos
e
conceitos
previstos
nas
aprendizagens essenciais da
disciplina.

Adquire
e aplica os
conhecimentos e conceitos
previstos nas aprendizagens
essenciais da disciplina.
Revela boa capacidade na
resolução de problemas em
contextos matemáticos e não
matemáticos, concebe e
aplica
estratégias
de
resolução
e
avalia
a
plausibilidade dos resultados.

Adquire plenamente e aplica
com
facilidade
os
conhecimentos e conceitos
previstos nas aprendizagens
essenciais da disciplina.
Revela plena capacidade na
resolução de problemas em
contextos matemáticos e não
matemáticos, concebe e aplica
estratégias de resolução e avalia
a plausibilidade dos resultados.

Revela alguma capacidade na
resolução de problemas em
contextos matemáticos e não
matemáticos, concebe e
aplica
estratégias
de
resolução
e
avalia
a
plausibilidade dos resultados. Revela boa capacidade na Revela plena capacidade na

com precisão e rigor, não
justifica
raciocínios,
procedimentos e conclusões e
não recorre ao vocabulário e
linguagem
próprios
da
matemática.
Não revela espírito de
colaboração, cooperação e
partilha de saberes.
Não respeita a opinião dos
outros

e
não
avalia
a Revela alguma capacidade na
plausibilidade
dos expressão oral e escrita de
resultados.
ideias matemáticas, com
precisão
e
rigor,
na
Revela
muitas justificação de raciocínios,
dificuldades
na procedimentos e conclusões
expressão oral e escrita e
na
utilização
de
de ideias matemáticas, vocabulário e linguagem
na
justificação
de próprios da matemática
raciocínios,
procedimentos
e Apresenta algumas ideias,
conclusões
e
na mas é pouco inovador e tem
utilização
de dificuldade ou nem sempre
vocabulário e linguagem apresenta soluções ou resolve
próprios da matemática. problemas

Não tenta ultrapassar as
dificuldades encontradas e não
é autónomo na realização dos Não revela espírito de
seus trabalhos.
colaboração, cooperação
Não utiliza métodos de e partilha de saberes.
Por vezes não respeita a
trabalho
opinião dos outros e
Apresenta uma abordagem intervém negativamente
incorreta
com
colegas, no trabalho dos outros
professores e/ou pessoal não
Poucas vezes procura
docente.
ultrapassar
as
Não evidencia atitudes de dificuldades
cidadania
e
de encontradas. Apresenta
de
responsabilidade face ao futuro dificuldades
autonomia na realização
pessoal e coletivo.
dos seus trabalhos. Não
utiliza
métodos
de
trabalho

Revela pouco espírito de
colaboração, cooperação e
partilha de saberes. Tem
alguma
dificuldade
em
respeitar a opinião dos
outros. Trabalha em equipa
com alguma
resistência
mostrando algum espírito de
interajuda
Procura regularmente superar
as dificuldades encontradas,
pedindo auxílio e tenta
realizar autonomamente as
atividades propostas. Nem
sempre utiliza métodos de
trabalho eficazes.

expressão oral e escrita de
ideias matemáticas, com
precisão
e
rigor,
na
justificação de raciocínios,
procedimentos e conclusões
e
na
utilização
de
vocabulário e linguagem
próprios da matemática

expressão oral e escrita de ideias
matemáticas, com precisão e
rigor, na justificação de
raciocínios, procedimentos e
conclusões e na utilização de
vocabulário
e
linguagem
próprios da matemática

Apresenta
muitas
ideias,
Apresenta
ideias diversificadas
e
originais;
diversificadas, mas é pouco apresenta soluções e resolve
inovador
e
apresenta problemas com facilidade
soluções
ou
resolve
superar
problemas,
mas
com Procura
sistematicamente
as
suas
dificuldade
dificuldades,
realiza
as
Revela
espírito
de
atividades
propostas
sem
colaboração, cooperação e
necessitar de ajuda e executa
partilha de saberes.
trabalhos por iniciativa própria.
Respeita a opinião dos
Utiliza sempre métodos de
outros.
trabalho eficazes
Trabalha em equipa e
elevado
espírito
manifesta
espírito
de Revela
colaborativo,
cooperação
e
entreajuda
partilha de saberes. Respeita a
Procura
superar
as
opinião e o espaço de
dificuldades encontradas,
intervenção dos outros. Trabalha
realiza a maioria das
muito
bem
em
equipa
atividades propostas sem
manifestando sempre espírito de
necessitar de ajuda e por
ajuda e de liderança
vezes executa trabalhos por
Apresenta uma atitude correta
iniciativa própria. Utiliza
perante todos os elementos da
métodos
de
trabalho
comunidade
educativa,
adequados.
constituindo-se como um

Por vezes apresenta uma
abordagem não muito
correta com colegas,
professores e/ou pessoal
não docente.
Por vezes não evidencia
atitudes de cidadania e
de responsabilidade face
ao futuro pessoal e
coletivo

Apresenta
uma
atitude
correta perante os outros.
Evidencia
atitudes
de
cidadania
e
de
responsabilidade face ao
futuro pessoal e coletivo,
quando
integrado
em
atividades/projetos
curriculares
de
carácter
obrigatório

Apresenta uma atitude
correta perante todos os
elementos da comunidade
educativa.
Evidencia
frequentemente
atitudes de cidadania e de
responsabilidade face ao
futuro pessoal e coletivo
quando
integrado
em
atividades
e
projetos
curriculares
de
carácter
obrigatório e por vezes de
forma espontânea

exemplo.
Evidencia sempre atitudes de
cidadania e de responsabilidade
face ao futuro pessoal e coletivo
em
atividades e projetos
curriculares
de
carácter
obrigatório e também de forma
espontânea, voluntária e em
exercício
permanente
de
cidadania.

PLANEAMENTO CURRICULAR ANUAL DE PORMAT

Português
7º Ano

1 - Leitura:
Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.
Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de
organização e de coesão discursiva.
Ler textos diversos. (Ler textos narrativos, textos biográficos, retratos e autorretratos, textos informativos, textos expositivos, textos
de opinião, críticas, comentários, descrições, cartas, reportagens, entrevistas, roteiros, texto publicitário).
2 - Escrita:
Planificar a escrita de textos.
Redigir textos com coerência e correção linguística para expressar conhecimentos;
Escrever textos diversos: textos narrativos, comentários, cartas, guião de uma entrevista, textos biográficos, textos expositivos e
textos dramáticos).
3 - Registar, tratar e reter informação:
(Identificar ideias-chave. - Tomar notas. - Reproduzir o material ouvido recorrendo à síntese).
4 - Projetos didáticos: Estabelecer conexões entre o texto e os conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores, comparar
versões de um mesmo texto quanto ao tratamento temático ou estilístico e compreender o papel do conflito gerador no
desencadeamento da ação.

Domínio
/Conteúdos
Números E
Operações
Matemática Números racionais.
7º ano
Cálculo mental

Aprendizagens Essenciais

Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos e fazer estimativas
plausíveis.
Resolver problemas com números racionais em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e
aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.
Reconhecer uma função em diversas representações, e interpretá-la como relação entre variáveis e como
Álgebra
Funções:
correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usar funções para representar e analisar situações, em
Referenciais cartesianos; contextos matemáticos e não matemáticos.
Coordenadas.
Resolver problemas utilizando (…) funções, em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e
aplicando estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.

Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, recorrendo a fórmulas, por enquadramento
ou por decomposição e composição de figuras planas.
Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a instrumentos apropriados, incluindo os de
tecnologia digital.
Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e
aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.
Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para resolver problemas e tomar decisões informadas e
Organização e tratamento
fundamentadas.
de dados
Tratamento de dados: Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes representações e interpretar a informação
Tabelas de frequência; representada.
Média aritmética;
Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou mais conjuntos de dados,
Moda;
identificando as suas semelhanças e diferenças.
Mediana.
Geometria e medida
Figuras geométricas.
Áreas.

Tecnológico
Calculadora.

Calcular com e sem calculadora, com números inteiros (multiplicação, divisão e potenciação de expoente
natural) e racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão), recorrendo a valores exatos e aproximados e
em diferentes representações, avaliar os efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis.
Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital, na resolução de problemas
e em outras tarefas de aprendizagem

RECURSOS
Recursos de Matemática
Manual Escolar
https://portal.escolavirtual.pt/ (Escola Virtual)
http://www.magiadamatematica.com/wordpress/sugestoes-deaulas/ (Magia da Matemática)
https://www.youtube.com/istoematematica (Isto é Matemática)
www.eudactica.com (supertmatik)
https://www.pordata.pt/
https://www.hypatiamat.com/ (Jogo “Cálculo Mental”)

2 – Recursos de Português
Manual Escolar
https://portal.escola virtual.pt
www.eudactica.com. (supertmatik)
Aula Digital.
BECRE
Outros

