
 
 Metas de Aprendizagem  

1.º Ciclo 
 

Matemática  
Introdução  

O desenvolvimento das Metas de Aprendizagem para a disciplina de Matemática 
baseia-se no Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB), homologado em 
2007 e generalizado a todo o ensino básico em 2010/11. Partiu-se do pressuposto que o 
PMEB é o documento curricular orientador para os professores na organização e 
planificação do seu ensino, constituindo as Metas uma referência para a avaliação.  

As Metas de Aprendizagem apresentam-se organizadas a partir dos quatro temas 
matemáticos do PMEB: Números e operações, Geometria e Medida, Álgebra e 
Organização e Tratamento de Dados. A sua construção obedeceu a um conjunto de 
orientações gerais:  

 partir do propósito principal de ensino, clarificar e operacionalizar os objectivos 
gerais e específicos do PMEB considerados fulcrais, usando exemplos ilustrativos 
quando entendidos como recurso necessário à sua compreensão;  
 seguir de perto a formulação original dos objectivos do PMEB, de modo a evitar 
interpretações erróneas, nomeadamente, a de que existem novos resultados de 
aprendizagem esperados, para além dos que são visados pelo PMEB;  
 articular, sempre que possível, as capacidades transversais com os tópicos 
matemáticos, embora sem carácter exaustivo;  
 definir metas de final de ciclo e a partir delas as metas para cada um dos anos de 
escolaridade. No 1.º ciclo foram definidas duas etapas: 1.º-2.º anos e 3.º-4.º anos;  
 

As metas não substituem o Programa, nem a planificação do professor, deste modo, a 
ordem com que surgem num dado ciclo ou ano de escolaridade não representa 
necessariamente a ordem pela qual os tópicos matemáticos correspondentes devem ser 
tratados no ensino.  

Os autores do PMEB organizaram-no partindo do Currículo Nacional do Ensino Básico 
e dos programas de 1990 e 1991, tendo em conta o desenvolvimento do conhecimento 
sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática nos últimos anos, procurando melhorar 
a articulação entre ciclos, em especial a ligação entre o 1.º ciclo e os 2.º e 3.º ciclos. 

O PMEB está organizado em torno de temas matemáticos e de capacidades transversais 
– resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação matemática – 
assumindo que estas devem merecer uma atenção permanente no ensino. Assume ainda 
que o “ensino-aprendizagem se desenvolve em torno de quatro eixos fundamentais: o 
trabalho com números e operações, o pensamento algébrico, o pensamento geométrico e 
o trabalho com dados” (p. 1).  

Relativamente às capacidades transversais, uma vez que no PMEB estas são referidas 
como “objectivos de aprendizagem centrais”, devem merecer uma atenção particular no 
ensino da Matemática. Não podendo ser vistas à parte dos temas matemáticos, 
procurou-se integrá-las, sempre que possível, nas metas dos quatro temas matemáticos 



do PMEB, como referimos. Ainda assim considerou-se necessário incluir também 
quadros com a sua especificação, para cada um dos ciclos, procurando realçar aspectos 
particulares de cada uma delas e o seu carácter transversal.  

Tal como no PMEB, as metas definidas para os três ciclos do ensino básico, devem ser 
vistas como um todo, correspondendo a uma progressão na aprendizagem da 
Matemática ao longo do ensino básico e, nessa medida, constituírem uma referência 
para os agrupamentos e escolas não agrupadas. As Aprendizagens desejáveis à entrada 
do ensino básico têm um carácter indicativo a ter em consideração na organização do 
ensino, tanto pelos educadores de infância como pelos professores do 1.º ciclo.  

Adicionalmente, tendo em conta que o PMEB se organiza por ciclos de escolaridade e 
não por anos, a opção pela definição de metas para cada um dos anos constitui uma 
indicação do momento em que deve existir a garantia de que a meta foi atingida pelo 
aluno, não colocando de parte a possibilidade de esta ter sido atingida mais cedo em 
virtude das opções de desenvolvimento curricular tomadas.  

Como foi referido estas metas não substituem o Programa, nem a planificação do 
professor. 

 

 

Metas de Aprendizagem (existem 37) 

Domínio: Capacidades Transversais 

Subdomínio: Resolução de Problemas 

• Meta Final 1) Compreende o problema: identifica o objectivo e a informação 
relevante para a resolução de um dado problema; identifica problemas com informação 
irrelevante, dados insuficientes ou sem solução.  

• Meta Final 2) Concebe estratégias de resolução de problemas: concebe estratégias 
diversificadas de resolução de problemas, como a) resolve um problema análogo mas 
mais simples; b)explora casos particulares. 

• Meta Final 3) Aplica estratégias de resolução de problemas e avalia a adequação dos 
resultados obtidos: põe em prática estratégias de resolução de problemas; utiliza 
estratégias do mesmo tipo em diferentes problemas e identifica estratégias diferentes na 
resolução do mesmo problema; verifica a adequação dos resultados obtidos e dos 
processos utilizados. 

• Meta Final 4) Justifica as estratégias de resolução de problemas: explica e justifica as 
estratégias adoptadas e os processos utilizados. 

Subdomínio: Raciocínio Matemático  



o Meta Final 5) Justifica resultados matemáticos: explica ideias e processos 
matemáticos, oralmente e por escrito; justifica os resultados matemáticos obtidos. 

o Meta Final 6) Formula e testa conjecturas: formula e testa conjecturas relativas a 
situações matemáticas simples. (Por exemplo, observando regularidades e relações 
numéricas nas tabuadas). 

Subdomínio: Comunicação Matemática 

� Meta Final 7) Interpreta informação matemática: interpreta informação e ideias 
matemáticas representadas de diversas formas. 

� Meta Final 8) Representa ideias matemáticas: representa informação e ideias 
matemáticas de diversas formas, recorrendo a diversos tipos de representação 
(desenhos, palavras, símbolos, tabelas, esquemas e gráficos). 

� Meta Final 9) Exprime ideias matemáticas: expressa ideias e processos matemáticos, 
oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocabulário próprios.  

� Meta Final 10) Discute ideias matemáticas: discute resultados, processos e ideias 
matemáticos. 

Domínio: Números e Operações 

Subdomínio: Números Naturais 

� Meta Final 11) Compreende a noção de número natural. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Usa números em contextos diversos e com diferentes significados: quantidade, 
ordenação, identificação e localização. 

� Realiza contagens progressivas e regressivas, utilizando números, pelo menos até 
1000. 

� Compõe e decompõe números, pelo menos até 1000. 

� Compara e ordena números, pelo menos até 1000. 

� Identifica e dá exemplos de números pares e ímpares. 

� Resolve problemas envolvendo relações numéricas, expressando as ideias matemáticas 
de diversas formas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Realiza contagens progressivas e regressivas, utilizando números pelo menos até ao 
milhão. 

� Compõe e decompõe números, pelo menos até ao milhão. 



� Compara e ordena números em sequências crescentes e decrescentes, pelo menos até 
ao milhão. 

� Explicita a noção de par e ímpar como uma propriedade dos números. Exemplo: Sabe 
explicar que os números pares são múltiplos de 2 e que a sua divisão por 2 dá resto zero 
mas a divisão dos números ímpares por 2 dá resto 1. 

� Meta Final 12) Compreende o sistema de numeração decimal e representa números 
naturais, utilizando diferentes representações para o mesmo número. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Lê e representa números, pelo menos até 1000, no sistema de numeração decimal. 

� Identifica e dá exemplos de diferentes representações para o mesmo número, 
utilizando números, pelo menos até 1000. 

� Identifica o valor posicional de um algarismo no sistema de numeração decimal. 

� Representa números naturais na recta numérica. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Lê e representa números, pelo menos até ao milhão, no sistema de numeração decimal. 

� Identifica e dá exemplos de diferentes representações para o mesmo número, 
utilizando números, pelo menos até ao milhão. 

� Usa o sistema de numeração decimal, em contextos diversos. 

� Meta Final 13) Compreende a noção de múltiplo e divisor de um número natural. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Identifica e dá exemplos de múltiplos e divisores de um número natural. 

� Explica que os divisores de um número são divisores dos seus múltiplos e que os 
múltiplos de um número também são múltiplos dos seus divisores. 

Subdomínio: Números Racionais Não Negativos 

� Meta Final 14) Compreende a noção de número racional não negativo. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Identifica a metade, a terça parte, a quarta parte, a décima parte e outras partes da 
unidade, em diferentes contextos, e representa-as na forma de fracção. 

� Identifica e usa operadores como dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo e relaciona-os, 
respectivamente, com a metade, a terça parte, a quarta parte e a quinta parte. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� Identifica número racional não negativo nas suas representações em forma de fracção 
e de decimal. 

� Resolve problemas envolvendo situações onde as fracções surgem com diferentes 
significados (quociente, parte-todo e operador). 

� Compara e ordena números representados na forma decimal. 

� Representa números racionais não negativos na forma decimal e de fracção. 
Exemplos: ½ e 0,5; ¼ e 0,25; ¾ e 0,75; 1/10 e 0,1; 5/10 e 0,5. 

� Relaciona diferentes representações dos números racionais não negativos (fracções, 
decimais e percentagens) e usa valores de referência representados de diferentes formas. 
Exemplos: 0,5, ½ e 50%; 0,25, ¼ e 25%; 0,75, ¾ e 75%; 0,1 e 1/10; 0,01 e 1/100; 0,001 
e 1/1000. 

� Localiza e posiciona números racionais não negativos na recta numérica (nas suas 
representações em forma de fracção e de decimal). 

� Resolve problemas envolvendo números na sua representação decimal e na de fracção 
(situações simples) em contextos diversos. 

� Meta Final 15) Compreende as operações com números naturais e racionais não 
negativos na representação decimal. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Usa a adição nos sentidos combinar e acrescentar. 

� Compreende e memoriza factos básicos da adição utilizando números pelo menos até 
100. 

� Relaciona os factos básicos da adição com os da subtracção. 

� Usa a subtracção nos sentidos retirar, comparar e completar. 

� Usa a multiplicação nos sentidos aditivo e combinatório. 

� Identifica situações envolvendo a divisão. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Usa a divisão nos sentidos de medida, partilha e razão. 

� Meta Final 16) Opera com números naturais e racionais não negativos representados 
na forma decimal, usando propriedades dos números e das operações. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Adiciona, subtrai e multiplica utilizando a representação horizontal e recorrendo a 
estratégias de cálculo. Exemplos: Para calcular 503-398 - Usa a adição 



398+2=400;400+100=500; 500+3=503, portanto, 2+100+3=105; - Usa a subtracção 
503-400=103; 103+2=105; - Utiliza a recta graduada e a recta não graduada. 

� Constrói as tabuadas do 2, 5, 10, 4, 3 e 6, e memoriza-as, justificando o processo 
usado. Exemplo: Utiliza a tabuada de multiplicação do 2 e através dos dobros constrói a 
do 4. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Utiliza estratégias de cálculo mental para as quatro operações, usando as suas 
propriedades, no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números racionais 
não negativos. Exemplos:- Recorre à propriedade distributiva da multiplicação em 
relação à adição 14 x5=10x5+4x5= 50+20=70). - Usa diferentes representações para o 
mesmo produto 4x25=2x50=1x100. -Simplifica os termos de uma divisão para obter o 
quociente 24:4 =12:2=6:1=6. - Recorre à decomposição 
1,5+2,7=1,5+2,5+0,2=4,0+0,2=4,2. 

� Compreende e realiza algoritmos para as operações de adição, subtracção, 
multiplicação e divisão. 

� Adiciona, subtrai, multiplica e divide com números racionais não negativos 
representados na forma decimal. 

� Constrói, e memoriza as tabuadas da multiplicação do 7, 8 e 9, justificando o processo 
usado. 

� Constrói as tabuadas da multiplicação do 11 e 12, justificando o processo usado. 

� Meta Final 17) Resolve problemas em contextos numéricos, envolvendo as operações 
aritméticas. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Resolve problemas em contextos numéricos utilizando números naturais, pelo menos 
até 1000. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Resolve problemas em contextos numéricos, utilizando números naturais e números 
racionais não negativos, na sua representação decimal. 

� Resolve problemas envolvendo as operações, discutindo resultados, processos e ideias 
matemáticos. 

� Meta Final 18) Compreende o efeito das operações sobre os números. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� Reconhece o efeito das operações sobre os números: - na multiplicação quando um 
dos factores é igual, menor ou maior que 1; - na divisão quando o divisor igual, maior 
ou menor que 1. 

� Meta Final 19) Estima e avalia a razoabilidade dos resultados. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Realiza estimativas de uma dada quantidade de objectos, usando como referência 
outras quantidades dos mesmos objectos. 

� Realiza estimativas e avalia a razoabilidade de um dado resultado em situações de 
cálculo (adição e subtracção). Exemplos: - Estima 143+264, adicionando mentalmente 
14 dezenas + 26 dezenas=40 dezenas, concluindo que o resultado é um pouco acima de 
400. - Estima 458-347, arredondando os números à próxima dezena certa, 
respectivamente (460 e 350), verificando que o resultado é um pouco superior a 100). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Realiza estimativas e avalia a razoabilidade de um dado resultado em situações de 
cálculo (multiplicação e divisão). Exemplo: Estima um produto arredondando um dos 
factores (4x19 é um resultado próximo de 4x20). 

� Meta Final 20) Elabora sequências de números segundo uma dada lei de formação e 
investiga regularidades numéricas. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Elabora sequências numéricas (repetitivas e crescentes) segundo uma dada lei de 
formação. Exemplos: Identifica regularidades em sequências como - 2, 4, 6, 8, … 
(números pares); - 1, 4, 7, 10, 13, … (começar com 1 e adicionar 3 sucessivamente). 

� Investiga regularidades em sequências e em tabelas de números. Exemplo: Marca 
números de 5 em 5 numa tabela de números até 100, começando no 3 e identifica e 
descreve regularidades no algarismo das unidades ou no algarismo das dezenas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Investiga regularidades numéricas no conjunto dos números naturais, formulando e 
testando conjecturas. Exemplos: - Regularidades em tabelas numéricas e tabuadas, em 
particular as dos múltiplos. - 2, 5, 11, 23 (duplica e adiciona 1). - Usa as tabuadas para 
formular e testar conjecturas. (Conjectura: os resultados da tabuada do 2 são números 
pares). 

� Meta Final 21) Resolve problemas que envolvam o raciocínio proporcional. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� Resolve problemas que envolvam o raciocínio proporcional, explicando ideias e 
processos e justificando os resultados matemáticos. Exemplo: 1bola → 15 €; 2 bolas → 
30 €; 4 bolas → 60 €; 40 bolas → 600 €; … 

Domínio: Geometria e Medida 

�  

� Subdomínio: Geometria 

� Meta Final 22) Identifica, interpreta e descreve relações espaciais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Sabe situar-se e exprime a sua posição no espaço, em relação aos outros e aos 
objectos, seleccionando e utilizando pontos de referência e utilizando vocabulário 
adequado (à esquerda, à direita, em cima, em baixo, atrás, à frente, entre, dentro, fora, 
antes, depois). 

� Representa e compara diferentes itinerários ligando os mesmos dois pontos 
(extremos). 

� Descreve a localização relativa de pessoas ou objectos no espaço, utilizando 
vocabulário apropriado. 

� Interpreta e desenha plantas simples. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Visualiza e descreve posições, direcções e movimentos, utilizando vocabulário 
apropriado. 

� Identifica, numa grelha quadriculada, pontos equidistantes de um dado ponto. 

� Desenha figuras numa grelha quadriculada dadas as suas coordenadas. 

� Descreve a posição de figuras desenhadas numa grelha quadriculada recorrendo à 
identificação de pontos através das suas coordenadas. 

� Interpreta e utiliza mapas e plantas e constrói maquetas simples. 

� Meta Final 23) Reconhece figuras no plano e sólidos geométricos, identificando 
propriedades que os caracterizam. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Classifica, compara, transforma e descreve objectos, justificando os critérios 
utilizados. 

� Identifica superfícies planas e não planas, em objectos comuns e em modelos 
geométricos. 



� Compara e descreve sólidos geométricos, identificando semelhanças e diferenças. 

� Identifica polígonos e círculos nos sólidos geométricos, representa-os e classifica-os, 
justificando os critérios utilizados. 

� Identifica e representa linhas rectas e curvas. 

� Distingue entre interior, exterior e fronteira de um domínio limitado por uma linha 
poligonal fechada. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Compara, descreve e constrói sólidos geométricos, fazendo classificações e 
justificando os critérios utilizados (prismas, paralelepípedo, cubo, pirâmide, esfera, 
cilindro e cone, entre outros). 

� Identifica um sólido geométrico enunciando as suas propriedades. 

� Identifica várias planificações do cubo e constrói um cubo a partir de uma planificação 
dada. 

� Justifica se uma dada figura pode ou não representar uma planificação de um cubo. 

� Identifica propriedades de figuras no plano e faz classificações, justificando os 
critérios utilizados (triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e círculos). 

� Distingue círculo de circunferência e relaciona o raio com o diâmetro. 

� Identifica e representa rectas paralelas e perpendiculares. 

� Resolve problemas envolvendo propriedades das figuras geométricas no plano e no 
espaço. 

� Meta Final 24) Compreende a noção de ângulo e reconhece diferentes tipos de 
ângulos (recto, agudo, obtuso e raso). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Identifica ângulos em contextos diversos: em objectos do quotidiano; em sólidos 
geométricos; em polígonos; no movimento de rotação de uma semi-recta em torno da 
sua origem. 

� Compara e classifica ângulos (recto, agudo, obtuso e raso). 

� Meta Final 25) Compreende a noção de reflexão. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Identifica no meio natural e físico o transformado de uma figura numa reflexão de eixo 
vertical ou de eixo horizontal. 



� Identifica polígonos com simetria de reflexão. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Identifica eixos de simetria em figuras no plano. 

� Identifica simetrias em figuras diversas, nomeadamente: polígonos; frisos. 

� Representa frisos com simetrias de reflexão. 

� Meta Final 26) Resolve problemas geométricos em contextos diversos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Realiza composições e decomposições de figuras geométricas e relaciona as diferentes 
figuras. Exemplo: Constrói e representa todos os polígonos diferentes possíveis de 
serem construídos a partir da justaposição de lados correspondentes de triângulos iguais. 

� Resolve problemas envolvendo a visualização. Exemplos: Qual é a face do dado 
oposta à face com seis pintas? E à face com uma pinta? 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Constrói pavimentações e identifica polígonos que pavimentam o plano. 

� Resolve problemas envolvendo a compreensão de relações espaciais. Exemplo: Faz 
previsões acerca dos resultados produzidos pela alteração da posição de uma figura, 
mantendo a forma e as dimensões. 

Subdomínio: Medida 

� Meta Final 27) Compreende a grandeza dinheiro. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Identifica e relaciona as moedas e notas de euro. 

� Realiza contagens de dinheiro e relaciona diferentes valores monetários. 

� Representa valores monetários. 

� Realiza estimativas de quantidades em dinheiro. 

� Resolve problemas simples envolvendo contextos de dinheiro. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Relaciona diferentes valores monetários, justificando as relações estabelecidas. 

� Resolve problemas envolvendo contextos de dinheiro, concebendo e pondo em prática 
estratégias de resolução e verificando a adequação dos resultados obtidos e dos 
processos utilizados. 



� Meta Final 28) Compreende as grandezas comprimento, área, massa, capacidade e 
volume. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Compreende as noções de comprimento, massa, capacidade e área. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Compreende a noção de volume. 

� Meta Final 29) Compreende o que é uma unidade de medida e o processo de medir. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Realiza medições utilizando unidades de medida não convencionais e convencionais 
(centímetro, metro, quilograma e litro) e utilizando instrumentos de medida adequados 
às situações. 

� Compara e ordena comprimentos, massas, capacidades e áreas, utilizando materiais 
manipuláveis. 

� Explica a necessidade de subdividir uma unidade em subunidades, concluindo que 
quanto menor é a unidade mais vezes é necessário repeti-la. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Realiza medições de grandezas em unidades SI, usando instrumentos de medida 
adequados às situações. 

� Determina o volume de um cubo por empilhamento de cubos menores. 

� Compara e ordena medidas de diversas grandezas. 

� Explica e utiliza a fórmula para calcular a área do quadrado e do rectângulo. 

� Resolve problemas respeitantes a grandezas, utilizando e relacionando as unidades de 
medida SI. 

� Meta Final 30) Realiza estimativas e medições e relaciona diferentes unidades de 
medida convencionais e não convencionais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Estima comprimentos, massas capacidades e áreas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Estima a área de uma figura por enquadramento. 

� Realiza estimativas de medidas de grandezas e relaciona diferentes unidades de 
medida. 



� Meta Final 31) Compreende a noção de perímetro. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Determina o perímetro de figuras, utilizando unidades não padronizadas (recorrendo a 
materiais manipuláveis como o geoplano e os pentaminós). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Calcula o perímetro de polígonos, realizando medições e usando unidades SI. 

� Desenha polígonos em papel quadriculado com um dado perímetro e uma dada área. 

� Determina, de modo experimental, o perímetro da base circular de um objecto. 

� Resolve problemas relacionando perímetro e área, formulando e testando conjecturas. 
Exemplos: - Relaciona perímetro e área de rectângulos e de quadrados; - Representa 
rectângulos com o mesmo perímetro e diferentes áreas e com a mesma área e diferentes 
perímetros. 

� Meta Final 32) Compreende as noções de tempo e de intervalo de tempo e compara a 
duração de acontecimentos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Estabelece relações entre factos e acções que envolvam noções temporais. 

� Reconhece o carácter cíclico de certos fenómenos e actividades. 

� Relaciona entre si hora, dia, semana, mês e ano. 

� Identifica e representa a hora, a meia-hora e o quarto-de-hora. 

� Lê e usa instrumentos de medida de tempo e representa medidas de tempo. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Lê e representa medidas de tempo. 

� Estabelece relações entre hora, minuto e segundo. 

� Mede e regista a duração de acontecimentos. 

� Identifica intervalos de tempo e compara a duração de algumas actividades. 

� Lê e interpreta calendários e horários. 

� Meta Final 33) Resolve problemas envolvendo situações temporais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Resolve problemas simples envolvendo situações temporais. 



Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Realiza estimativas relativas à duração de acontecimentos e resolve problemas 
envolvendo situações temporais. 

Domínio: Organização e Tratamento de Dados 

� Meta Final 34) Analisa e interpreta informação de natureza estatística organizada de 
diversas formas. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Lê e interpreta informação apresentada em listas, tabelas de frequências absolutas, 
gráficos de pontos e pictogramas, respondendo a questões e formulando novas questões. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Lê e interpreta tabelas de frequência absoluta, gráficos de barras, gráficos circulares e 
diagramas de caule e folhas, respondendo a questões e formulando novas questões. 

� Meta Final 35) Recolhe e organiza dados de natureza diversa (qualitativos e 
quantitativos discretos) utilizando diferentes representações. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� Classifica dados utilizando diagramas de Venn e de Carroll. 

� Formula questões, recolhe e organiza dados qualitativos e quantitativos (discretos) 
utilizando esquemas de contagem gráfica, tabelas de frequências absolutas, gráficos de 
pontos e pictogramas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Formula questões, recolhe e organiza dados qualitativos e quantitativos (discretos) 
utilizando tabelas de frequências absolutas, e tira conclusões. 

� Constrói e interpreta gráficos de barras. 

� Meta Final 36) Usa informação de natureza estatística para interpretar ou comparar 
informação. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� Identifica a moda num conjunto de dados e usa-a para interpretar ou comparar 
informação. 

� Meta Final 37) Reconhece situações aleatórias, utilizando vocabulário apropriado. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� Identifica situações aleatórias que envolvam o conceito de acaso, utilizando 
vocabulário apropriado (certo, possível, impossível, provável e improvável). 

 



Língua Portuguesa  
Introdução  

As Metas na Aprendizagem da Língua Portuguesa foram construídas como referenciais 
de aprendizagem em cada ciclo escolar, espelhando uma continuidade articulada e 
progressiva ao longo da educação básica. Na sequência do Currículo Nacional de 2002 e 
do Programa de Português do Ensino Básico (2009), têm como âncora o percurso 
seguido nas últimas duas décadas por diferentes sistemas educativos11 que, com o 
objectivo de melhorar desempenhos escolares, têm procurado definir os conhecimentos 
que todos os alunos devem atingir na língua de escolarização como resultado de 
actividades formais de ensino.  

Os documentos normativos – Currículo Nacional do Ensino Básico e Programa de 
Português do Ensino Básico - organizam-se em torno de cinco competências 
específicas: a compreensão do oral, a expressão oral, a leitura, a expressão escrita e o 
conhecimento explícito da língua. No Programa de Português do Ensino Básico, para 
cada competência são elencados descritores de desempenho que, pela estrutura seguida, 
se centram em cada uma das competências visadas. Ao elaborar as Metas na 
Aprendizagem da Língua Portuguesa, pretendeu-se criar uma estrutura organizativa que 
contemplasse simultaneamente a confluência de diversas competências e a 
operacionalização das aprendizagens em causa, dando assim uma maior especificidade e 
clareza aos referenciais de aprendizagem esperados.  

Tendo em conta o referido no parágrafo anterior, os referenciais de aprendizagem para a 
Língua Portuguesa (Metas) organizam-se em Domínios de Referência, que 
correspondem a grandes áreas de convergência de saberes das cinco Competências 
essenciais do Currículo Nacional que promovem o desenvolvimento cognitivo e 
linguístico, e que constituem suportes de usos orais e escritos da língua gramaticalmente 
correctos e pragmaticamente adequados. Na perspectiva do que o aluno deve aprender, 
as metas de cada Domínio de Referência estão, por sua vez, organizadas em 
subdomínios, Organizadores de Aprendizagem, que permitem uma leitura sectorial de 
todos os referenciais de aprendizagem por organizador ou uma leitura mais abrangente 
por domínio de referência.  

A importância de aprender a interagir oralmente em situações formais, utilizando um 
discurso fluente e adequado, está consubstanciada nos referenciais de aprendizagem 
contemplados nos Domínios de Referência (i) Compreender discursos orais e cooperar 
em situação de interacção, e (ii) Exprimir oralmente ideias e conhecimentos. A 
formalidade do discurso é o foco aglutinador das metas de aprendizagem nos dois 
domínios referenciados. As aprendizagens específicas referentes ao acesso e ao domínio 
da linguagem escrita constituem objecto dos domínios (iii) Decifrar e escrever 
palavras, (iv) Compreender e interpretar textos escritos, (v) Tornar-se leitor, (vi) 
Elaborar e divulgar textos e (vii) Reconhecer e produzir diferentes géneros e tipos de 
textos. As aprendizagens específicas sobre o conhecimento das propriedades das 
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 English Standards of Learning, Virgínia, 1995; English – Language Arts Content Standards (Califórnia, 

1997); Australian and New Zeland Information Literacy Framework –Principles, standards and practice, 
2004; The National Strategies – Primary Framework for Literacy – U.K. 1997-2010; Le Socle Commun des 
Connaissances et des Compétences, France, 2006; The English Language Learning Progression, New 
Zeland, 2007; Student Performance Standards, Kentucky, 2007, Common Core State Standards (USA, 
2010). 



palavras – (viii) Conhecer as propriedades das palavras e alargar o capital lexical - e o 
domínio dos processos sintácticos que determinam a estruturação de frases – (ix) 
Estruturar e analisar unidades sintácticas - são conhecimentos estruturantes 
necessários a um uso produtivo e criativo da língua em situações orais e escritas.  

Em cada Domínio existem de 2 a 6 Organizadores de Aprendizagem (Sub-domínios) 
que têm uma função matricial no desenvolvimento progressivo de cada Meta de 
Aprendizagem e que estabelecem pontes entre Domínios. Algumas metas incorporam 
exemplos relevantes que, não sendo de modo algum exaustivos, visam deixar mais 
transparente o respectivo conteúdo. A progressão ao longo dos ciclos22 exige uma 
leitura horizontal, que permite identificar pontos de referência para os docentes na sua 
prática lectiva, localizar o marco de aprendizagem anterior e o marco de aprendizagem 
seguinte e construir itens de avaliação referenciados a critério, essenciais tanto na 
avaliação escolar das aprendizagens, como nas provas de aferição ou nos exames 
nacionais.  

As metas de final de ciclo estão na maioria dos Domínios de Referência desdobradas em 
metas intermédias. Dada a progressão que as aprendizagens de cariz linguístico exigem, 
as metas de final do ciclo são sempre assumidas como metas intermédias no ciclo 
seguinte. Em casos excepcionais, a meta repete-se em ciclos contíguos, sendo a 
progressão expressa através da complexidade dos produtos esperados. A omissão na 
sequência descritiva da explicitação de uma meta num determinado ciclo escolar 
significa que a aprendizagem ou já deve estar consolidada no ciclo anterior, ou ainda 
está em processo de desenvolvimento e só no ciclo seguinte será objecto de 
consolidação. É por isso importante a continuação da mobilização dos conhecimentos, 
processos e estratégias envolvidos numa meta omitida em ciclos posteriores, de modo a 
que estes permaneçam activos ao longo do percurso escolar dos alunos.  

Concebido como um todo, o documento foi construído tendo como vectores a 
articulação entre os diversos Domínios de Referência dentro de cada ciclo de 
escolaridade e a progressão horizontal em cada Domínio, permitindo relacionar diversas 
aprendizagens simultaneamente entre si e com o nível de escolaridade a que dizem 
respeito. Os dois Domínios de Referência relativos à produção escrita devem ser lidos 
em interacção. A Planificação, a Redacção, a Revisão e a Difusão do Texto do domínio 
Elaborar e divulgar textos fazem-se num quadro de "reconhecimento e produção de 
diferentes géneros e tipos de textos", que constitui o segundo domínio. Neste domínio 
contemplámos fundamentalmente a produção de textos narrativos, expositivos e 
argumentativos; esta opção não significa, contudo, que não devam ser produzidos outros 
géneros de textos, nomeadamente textos instrucionais e textos de iniciativa pessoal 
enquadráveis em vários géneros. Uma alusão especial é devida ao Domínio de 
Referência Decifrar e escrever palavras que, pela importância em todo o processo 
escolar e pelas características dos conteúdos que contempla, apenas tem lugar nos dois 
primeiros anos de escolaridade e se encontra profundamente articulado com as 
aprendizagens referenciadas no final da Educação Pré-Escolar. 
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 No Domínio de Referência Decifrar e escrever palavras, a progressão é por anos de escolaridade.  

 



 

Metas de Aprendizagem (existem 117) 

Domínio: Compreender Discursos Orais e Cooperar em Situação de Interacção 

Subdomínio: Compreensão de Discursos Orais 

• Meta Final 1) O aluno retém o essencial das narrativas e exposições que ouve e 
identifica o que aprendeu. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno responde a questões sobre o essencial das narrativas e exposições que ouve. 

• Meta Final 2) O aluno faz perguntas relevantes sobre exposições orais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno presta atenção ao que lhe dizem e faz perguntas sobre o que ouve. 

• Meta Final 3) O aluno reconta narrativas ou eventos contados, ao vivo ou gravados, 
e expressa a sua opinião sobre o que ouve. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno ouve narrativas contadas ou lidas por outrem e expressa a sua opinião sobre 
o que ouve. 

• Meta Final 4) O aluno identifica alguns traços que caracterizam diversos tipos de 
discurso oral (e.g.: imperativo/ presente ou pretérito perfeito; tu/você; Era uma vez). 

Subdomínio: Adequação aos Objectivos e aos Participantes em Situação de Interac. 

o Meta Final 5) O aluno contribui na discussão a pares ou em pequeno grupo para a 
consecução de um objectivo comum (e.g.: planeamento de tarefas; distribuição de 
papéis). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno fala sobre as tarefas a realizar a pares ou em pequeno grupo e ouve as 
sugestões e preferências dos parceiros de grupo. 

o Meta Final 6) O aluno formula pedidos, dá ordens e informações, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno formula pedidos e dá ordens e informações, tendo em conta o objectivo. 

o Meta Final 7) O aluno usa formas de tratamento adequadas ao contexto escolar. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 



� O aluno usa algumas formas de saudação adequadas ao contexto escolar. 

o Meta Final 8) O aluno interage verbalmente de uma forma confiante e participa na 
discussão a pares ou em pequeno grupo. 

Domínio: Exprimir Oralmente Ideias e Conhecimentos 

Subdomínio: Organização do Discurso 

� Meta Final 9) O aluno narra com pormenores descritivos situações vividas e 
imaginadas. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno narra histórias e situações vividas. 

� Meta Final 10) O aluno descreve cenas (e.g.: paisagens; imagens) e objectos 
observados. 

� Meta Final 11) O aluno usa vocabulário diversificado. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno experimenta o uso de palavras novas para comunicar em diferentes 
contextos. 

� Meta Final 12) O aluno recorre a estruturas sintácticas complexas ao narrar e 
descrever em contexto escolar. 

Subdomínio: Fluência 

� Meta Final 13) O aluno usa o tom de voz e a expressividade adequados ao narrar 
uma história e ao recitar um poema. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno fala de forma audível ao narrar uma história ou uma situação vivida. 

� Meta Final 14) O aluno toma a palavra com confiança para narrar e descrever. 

Domínio: Decifrar e Escrever Palavras 

Subdomínio: Consciência Fonológica 

� Meta Final 15) (2º ano) O aluno suprime, acrescenta ou troca sons (fonemas) numa 
das sílabas da palavra. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno reconstrói palavras por combinação de sons da fala (fonemas). 

� O aluno segmenta fonemicamente qualquer palavra. 



� O aluno conta os sons (fonemas) de cada sílaba das palavras. 

� Meta Final 16) (2º ano) O aluno produz palavras e pseudo-palavras através da 
manipulação de sons da fala (fonemas). 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno identifica mudanças nas sílabas ou nas palavras por substituição, supressão 
ou adição de um som da fala (fonema). 

� Meta Final 17) (2º ano) O aluno identifica grupos consonânticos no interior da 
palavra. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno identifica grupos consonânticos em posição inicial de palavra. 

� Meta Final 18) (2º ano) O aluno altera o acento da palavra gerando nova palavra 
ou pseudo-palavra. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno identifica a sílaba tónica. 

� Meta Final 19) (2º ano) O aluno identifica as sílabas que estão antes e depois da 
sílaba tónica. 

Subdomínio: Reconhecimento e Escrita de Palavras e Letras 

� Meta Final 20) (2º ano) O aluno ordena alfabeticamente palavras. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno identifica e escreve todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto. 

� O aluno faz a correspondência som/grafema para todas as letras do alfabeto e todos 
os dígrafos. 

� O aluno soletra (as letras de) palavras dissilábicas. 

� Meta Final 21) (2º ano) O aluno reconhece globalmente palavras frequentes e menos 
frequentes. 

� Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno reconhece globalmente palavras frequentes. 

� O aluno reconhece os grupos consonânticos mais frequentes do português. 

� Meta Final 22) (2º ano) O aluno usa o conhecimento de sequências gráficas 
frequentes para ler palavras desconhecidas (e.g.: casa/casamento; lê/relê). 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 



� O aluno usa a correspondência letra/som para ler palavras desconhecidas. 

� O aluno usa o conhecimento das sílabas para decifrar palavras desconhecidas. 

� O aluno escreve palavras e frases. 

Subdomínio: Conhecimento de Convenções Gráficas 

� Meta Final 23) (2º ano) O aluno usa as funções básicas de um teclado. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno produz uma caligrafia legível com diferentes instrumentos de escrita (e.g.: 
lápis, caneta). 

� Meta Final 24) (2º ano) O aluno usa correctamente as letras maiúsculas e 
minúsculas. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno copia palavras e frases em letra manuscrita. 

� O aluno transcreve de letra impressa para letra manuscrita. 

� Meta Final 25) (2º ano) O aluno identifica e usa os sinais de pontuação mais 
frequentes (e.g.: ponto final; vírgula; ponto de interrogação). 

Subdomínio: Conhecimento de Convenções Ortográficas 

� Meta Final 26) (2º ano) O aluno reconhece e usa os grafemas que representam sons 
consonânticos em posição de coda — < l >, < r >, < s >, < z > (e.g.: cal, mar, lápis, 
voz). 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno escreve correctamente palavras frequentes. 

� O aluno escreve espontaneamente palavras polissilábicas. 

� O aluno distingue palavras com grafia próxima, através da identificação dos sons das 
respectivas letras (e.g.: sal/mal; gola/cola). 

� Meta Final 27) (2º ano) O aluno conhece e usa as regras ortográficas de 
representação dos sons [k],[r], [R], [s], [z] (e.g.: caça, queque; caro; carro; 
sossegado; casa, cozinha). 

� Meta Final 28) (2º ano) O aluno reconhece e usa todas formas de representação 
gráfica das vogais nasais (e.g.: irmã; sempre; tinta). 

� Meta Final 29) (2º ano) O aluno reconhece e usa as formas gráficas de 
representação dos ditongos orais e nasais. 



� Meta Final 30) O aluno reconhece e usa o grafema < o > como representação do 
som [u] em sílaba átona final. 

Domínio: Compreender e Interpretar Textos 

Subdomínio: Identificação de Ideias Centrais e de Pormenores Relevantes 

� Meta Final 31) O aluno identifica as ideias centrais do texto. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

• O aluno lê em voz alta frases e pequenos textos e localiza neles informação 
específica. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno identifica ideias no texto. 

� Meta Final 32) O aluno usa pormenores do texto para a compreensão do seu sentido 
global. 

� Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno identifica as personagens no texto narrativo. 

� Meta Final 33) O aluno identifica a sequência cronológica e lógica de eventos ou de 
factos do texto. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno relata o desenrolar de episódios de um texto narrativo. 

� Meta Final 34) O aluno parafraseia frases do texto. 

� Meta Final 35) O aluno identifica conclusões expressas no texto. 

� Meta Final 36) O aluno identifica as sequências de um texto narrativo. 

� Meta Final 37) O aluno estabelece relações entre elementos do texto (e.g.: título / 
notícia; sonoridade e rima). 

Subdomínio: Mobilização e Construção de Conhecimentos e de Ideias 

• Meta Final 38) O aluno identifica diferentes tipos de textos (e.g.: listagens; receitas; 
poemas; textos para teatro) pela mancha gráfica da página. 

• Meta Final 39) O aluno consulta obras de referência, em suporte de papel ou digital, 
(e.g.: dicionários; enciclopédias) para melhor compreensão do texto. 

• Meta Final 40) O aluno usa informação gráfica (e.g.: mapas; fotografias) como 
auxiliar da compreensão do texto. 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 



o O aluno prediz o conteúdo do texto através da leitura do título ou das imagens. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno usa as imagens do texto para clarificar a compreensão. 

• Meta Final 41) O aluno estabelece relações entre informação apresentada no texto e 
o conhecimento que tem sobre o assunto. 

• Meta Final 42) O aluno identifica temas ou tópicos idênticos em diferentes textos. 

• Meta Final 43) O aluno antecipa o conteúdo e a forma do texto e confirma essas 
previsões. 

Subdomínio: Identificação do Sentido de Palavras e de Frases em Contexto 

o Meta Final 44) O aluno identifica vocabulário específico do tema do texto. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica palavras e frases que marcam o ritmo e intensificam o sentido da 
narrativa ou do poema. 

o Meta Final 45) O aluno descobre o significado de palavras desconhecidas em 
contexto. 

o Meta Final 46) O aluno identifica palavras ou expressões que no texto marcam 
relações temporais, causais e finais. 

Subdomínio: Domínio da Complexidade Textual 

� Meta Final 47) O aluno compara versões da mesma história (e.g.: caracterização 
das personagens; desenvolvimento da acção). 

Metas intermédias até ao 1.º Ano 

� O aluno lê autonomamente frases e pequenos textos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno distingue textos ficcionais de textos não ficcionais. 

� O aluno lê silenciosamente e em voz alta pequenas narrativas, poemas ou notícias 
(70 a 120 palavras). 

� Meta Final 48) O aluno reconhece modos de representação da expressividade (e.g.: 
adjectivação; comparação; personificação). 

� Meta Final 49) O aluno identifica no texto elementos semelhantes e contrastantes. 

� Meta Final 50) O aluno reconhece no texto elementos de pertença a outra época 
(e.g.: vestuário; transportes; mobiliário). 



� Meta Final 51) O aluno identifica o padrão típico da construção narrativa. 

� Meta Final 52) O aluno estabelece relações entre texto escrito e outros modos de 
representação (e.g.: imagem; banda desenhada; filme). 

� Meta Final 53) O aluno lê textos narrativos multimodais em suporte digital. 

Domínio: Tornar-se Leitor 

Subdomínio: Estudo e Construção de Conhecimentos 

� Meta Final 54) O aluno procura espontaneamente informação sobre assuntos 
abordados na escola, em fontes impressas ou digitais. 

� Meta Final 55) O aluno lê, com ajuda de um adulto ou de um guião, textos não 
ficcionais (e.g.: biografias e autobiografias; livros com ilustrações sobre factos 
históricos ou descobertas científicas). 

� Meta Final 56) O aluno utiliza, de forma autónoma ou sob orientação, a biblioteca 
escolar para consultar ou requisitar livros e aceder à Internet. 

Subdomínio: Formação do Gosto Literário 

� Meta Final 57) O aluno lê por iniciativa própria textos de diferentes géneros (e.g.: 
narrativas fantásticas; lendas; fábulas; peças de teatro; lengalengas; quadras). 

� Meta Final 58) O aluno procura e regista informações sobre o autor (e.g.: em 
contacto directo, através de pesquisa em sítios da Internet indicados pelo professor). 

� Meta Final 59) O aluno apresenta, oralmente ou por escrito, as suas impressões 
sobre o que leu ou ouviu ler. 

� Meta Final 60) O aluno lê obras integrais de autores e géneros preferidos e, 
episodicamente, livros sugeridos por outros leitores. 

� Meta Final 61) O aluno retém na memória (passagens de) textos que marcaram a 
sua experiência de leitor. 

� Meta Final 62) O aluno aprecia uma obra com base em diferentes aspectos (e.g.: 
características das personagens; temas tratados). 

Domínio: Elaborar e Divulgar Textos 

Subdomínio: Planificação do texto 

Meta Final 63) O aluno selecciona o conhecimento relevante para construir o texto. 

Meta Final 64) O aluno regista palavras e ideias-chave sobre o tema do texto a 
escrever. 

  Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno selecciona palavras ou frases relacionadas com o tópico do texto. 



  Meta Final 65) O aluno organiza o plano do texto com apoio de instrumentos 
fornecidos (e.g.: esquemas; grelhas). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno preenche com palavras ou frases um esquema pré-estabelecido. 

Subdomínio: Redacção do Texto 

• Meta Final 66) O aluno redige com correcção formal e sintáctica, respeitando as 
convenções ortográficas, construindo frases completas e estabelecendo as relações de 
concordância entre os seus elementos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno redige pequenos textos com suporte em materiais de apoio (listas de palavras, 
dicionários ilustrados). 

• Meta Final 67) O aluno usa vocabulário diversificado, nomeadamente conectores. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno usa vocabulário adequado ao tópico do texto. 

• Meta Final 68) O aluno recorre a frases simples e a frases complexas. 

• Meta Final 69) O aluno usa as convenções da pontuação. 

• Meta Final 70) O aluno usa os períodos para estruturar as ideias nos parágrafos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno redige uma sequência de frases coerentes com o tópico. 

o O aluno redige pequenos textos com suporte em materiais de apoio (e.g.: listas de 
palavras; dicionários ilustrados). 

Subdomínio: Revisão do Texto 

o Meta Final 71) O aluno identifica passagens com repetições desnecessárias ou 
ausência de elementos fundamentais e procede à sua reformulação, com ou sem apoio. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica a falta de palavras ao reler o texto. 

o Meta Final 72) O aluno identifica no texto incorrecções ortográficas, ausência de 
elementos essenciais da frase e falhas de concordância e corrige-as. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica incorrecções ortográficas e palavras em falta. 



Subdomínio: Difusão do Texto 

� Meta Final 73) O aluno elabora uma versão final graficamente cuidada do texto, 
escrevendo-o manualmente ou utilizando o computador. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno produz uma versão final do texto graficamente cuidada. 

� Meta Final 74) O aluno ilustra o texto com desenhos ou imagens, com ou sem recurso 
a meios informáticos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno ilustra o texto com desenhos relativos ao tema. 

� Meta Final 75) O aluno utiliza o computador, nomeadamente com recurso à Internet, 
para divulgar textos elaborados no contexto de projectos de turma ou de escola. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno divulga, em colaboração com o professor e os colegas, textos elaborados no 
âmbito de projectos da turma. 

Domínio: Reconhecer e Produzir Diferentes Géneros e Tipos de Textos 

Subdomínio: Conhecimento de Técnicas e Formatos de Textos para Narrar 

� Meta Final 76) O aluno redige narrativas que apresentam os elementos estruturais 
básicos, com base em experiências reais ou ficcionais (e.g.: conto maravilhoso; fábula; 
lenda; relato de experiência vivida; diário).  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno redige pequenas narrativas com o apoio de esquemas. 

� Meta Final 77) O aluno relata e/ou reconta um episódio ou uma série de eventos, 
respeitando a ordem cronológica do narrado. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica a sequência natural de uma narrativa em desordem. 

� Meta Final 78) O aluno reconhece e aplica a distinção entre pretérito perfeito e 
imperfeito na elaboração de parágrafos narrativos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno redige, com apoio, o início e o fim de uma história. 

� Meta Final 79) O aluno introduz sequências dialogais e descritivas na narrativa.  



� Meta Final 80) O aluno transforma texto narrativo em diálogo teatral. 

  Meta Final 81) O aluno elabora a descrição de uma situação, objecto, paisagem ou 
personagem. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno elabora uma pequena descrição de uma personagem. 

  Meta Final 82) O aluno reconhece e utiliza processos de introdução de personagens 
novas num texto (e.g.: expressões indefinidas; sujeitos pós-verbais em frases com 
verbos de movimento). 

Subdomínio: Conhecimento de Técnicas e Formatos de Textos para Const e Trans 
Saberes 

• Meta Final 83) O aluno responde, por escrito, a questões sobre o essencial de 
informação lida. 

• Meta Final 84) O aluno elabora pequenos textos expositivos (e.g.: artigo de 
enciclopédia para crianças; tomada de notas). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno completa frases sobre uma exposição ouvida ou lida. 

• Meta Final 85) O aluno parafraseia períodos e parágrafos. 

• Meta Final 86) O aluno regista palavras e ideias-chave de uma exposição ouvida ou 
lida. 

• Meta Final 87) O aluno organiza por categorias informação sobre o tópico, recorrendo 
a léxico apropriado.  

• Meta Final 88) O aluno descreve fenómenos e relata factos, recorrendo a léxico 
apropriado. 

• Meta Final 89) O aluno reconhece e utiliza processos de introdução de referentes 
novos num texto (e.g., sujeitos indefinidos em frases passivas curtas). 

Subdomínio: Conhecimento de Técnicas e Formatos de Textos para Argumentar 

o Meta Final 90) O aluno elabora pequenos textos de opinião (e.g., exprime opinião 
sobre um livro ou um filme). 

o Meta Final 91) O aluno selecciona duas ou três razões para justificar a sua opinião. 

o Meta Final 92) O aluno reconhece o tipo de envolvimento do locutor através de pistas 
como o uso da pessoa (1.ª / 3.ª) e de adjectivos avaliativos. 

o Meta Final 93) O aluno selecciona a conclusão coerente com as razões apresentadas. 



Domínio: Conhecer as Propriedades das Palavras e Alargar o Capital Lexical 

Subdomínio: Domínio de Convenções Ortográficas 

� Meta Final 94) O aluno usa as regras gerais de acentuação gráfica e usa o hífen em 
enclíticos (e.g., escrevem-lhe). 

� Meta Final 95) O aluno faz a translineação nos casos simples e em palavras com 
consoantes duplas (e.g.,: car-regar; pas-sado). 

Subdomínio: Mobilização do Conhecimento das Propriedades das Palavras 

� Meta Final 96) O aluno reconhece e usa relações de semelhança e de oposição entre 
significados. 

� Meta Final 97) O aluno identifica a rede de significados e usos das palavras 
polissémicas que conhece. 

� Meta Final 98) O aluno selecciona as palavras e expressões mais apropriadas para 
exprimir as ideias que quer transmitir. 

� Meta Final 99) O aluno reconhece e respeita as propriedades de selecção dos verbos 
principais que fazem parte do seu capital lexical. 

Subdomínio: Mobilização do Conhecimento dos Paradigmas Flexionais 

� Meta Final 100) O aluno identifica e usa os paradigmas de flexão nominal (número, 
género). 

� Meta Final 101) O aluno identifica e usa as formas dos verbos regulares da 1.ª, 2.ª e 3ª 
conjugação (tempo e modo; pessoa e número). 

Subdomínio: Mobilização do Conhecimento de Processos de Inovação Lexical 

� Meta Final 102) O aluno identifica e usa os prefixos e os sufixos mais frequentes e 
produtivos. 

� Meta Final 103) O aluno identifica nos textos que lê radicais eruditos (latinos e 
gregos) mais frequentes. 

� Meta Final 104) O aluno identifica e usa resultados de processos de composição 
(compostos mais frequentes). 

� Meta Final 105) O aluno reconhece e usa expressões fixas recorrentes. 

Subdomínio: Aprendizagem de Palavras Novas 

� Meta Final 106) O aluno usa pistas contextuais para descobrir o significado de 
palavras desconhecidas.  



� Meta Final 107) O aluno usa a estrutura interna para descobrir o significado de 
palavras desconhecidas. 

� Meta Final 108) O aluno associa, semântica e fonologicamente, as palavras aprendidas 
a outras que já conhecia. 

 

Domínio: Estruturar e Analisar Unidades Sintácticas 

Subdomínio: Identificação de Constituintes das Respectivas Funções Sintácticas 

• Meta Final 109) O aluno identifica os constituintes principais da frase e as suas 
funções sintácticas. 

• Meta Final 110) O aluno identifica nomes (próprios/comuns), verbos e adjectivos 
(qualificativos) e mobiliza esse conhecimento na compreensão e na produção de textos. 

• Meta Final 111) O aluno identifica classes (preposições) e subclasses fechadas de 
palavras (artigos, demonstrativos, possessivos; pronomes pessoais) e mobiliza esse 
conhecimento na compreensão e na produção de textos. 

• Meta Final 112) O aluno identifica subclasses de advérbios (advérbios de polaridade, 
de tempo, de lugar, de modo) e mobiliza esse conhecimento na compreensão e na 
produção de textos. 

 

Subdomínio: Conhecimento e Mobiliz. de Proc. Sintácticos Internos à Frase Complexa 

• Meta Final 113) O aluno identifica e aplica os processos de concordância sujeito-verbo 
e sujeito-predicativo do sujeito, bem como os processos de concordância internos ao 
grupo nominal. 

• Meta Final 114) O aluno distingue significados associados a processos sintácticos de 
formação de frases complexas (e.g., enumeração e sequência temporal / contraste, em 
estruturas coordenadas; causa ou razão / tempo / fim em estruturas subordinadas) e 
mobiliza esse conhecimento na compreensão e na produção de textos. 

• Meta Final 115) O aluno usa as propriedades de selecção de tempo e de modo dos 
verbos superiores e dos conectores que fazem parte do seu capital lexical na 
compreensão e na produção de frases complexas. 

• Meta Final 116) O aluno pontua correctamente as frases simples, incluindo as 
convenções que marcam valores discursivos (e.g., travessão para assinalar o discurso 
directo). 

Meta Final 117) O aluno associa certas estruturas sintácticas a contextos orais 
informais. 



 

Estudo Meio  
Introdução  

A área curricular de Estudo do Meio, no currículo do 1.º Ciclo da Educação Básica, 
configura-se como a iniciação sistemática e integrada aos campos de conhecimento 
científico que permitem analisar, interpretar e compreender a realidade do mundo 
natural e social que enquadra as pessoas e os grupos.  

Implica a passagem de um olhar de senso comum para a aquisição e organização de 
conceitos e conteúdos básicos, bem como métodos de observação directa e indirecta, de 
experimentação e de interpretação de fontes, que permitam uma compreensão 
cientificamente válida e fundamentada, ainda que num nível inicial, de acordo com as 
dimensões do conhecimento a adquirir. Constitui-se como uma aprendizagem 
estruturante quer da inserção da criança no universo social e natural a que pertence, quer 
no desenvolvimento científico futuro dos vários domínios de conhecimento relativos à 
realidade social e natural.  

Orientada por estas finalidades curriculares, a área de Estudo do Meio convoca 
conhecimentos de vários domínios científicos, nomeadamente da Geografia, da História 
e das Ciências Naturais e Físico-Químicas, que evoluem depois em especializações mais 
finas nos ciclos subsequentes. No segundo ciclo, estas últimas convergem na disciplina 
de Ciências da Natureza e no terceiro ciclo na área disciplinar Ciências Físicas e 
Naturais, subdividida em Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas. Os domínios 
científicos de História e de Geografia evoluem no 2.º ciclo para a disciplina de História 
e Geografia de Portugal, e no 3.º são aprofundados nas disciplinas autónomas de 
História e de Geografia.  

No sentido de traduzir a área de Estudo do Meio em Metas de Aprendizagem esperadas 
dos alunos no final do 1.º ciclo, procedeu-se a uma integração destas três disciplinas do 
conhecimento, dando-lhes um sentido curricular convergente, e organizando-as em três 
domínios integradores, que correspondem ao que estabelece o Currículo Nacional 
(2001, p. 81) e que dá sentido articulado aos Blocos que estruturam o Programa de 
Estudo do Meio (Organização curricular e Programas, 2006: 99-131):  

- Localização no espaço e no tempo;  

- Conhecimento do ambiente natural e social;  

- Dinamismo das inter-relações natural-social.  

No interior destes domínios estabeleceram-se diversos subdomínios que integram as 
dimensões organizativas das várias áreas disciplinares envolvidas, que têm continuidade 
nos ciclos subsequentes. 

A definição das Metas teve em consideração o conhecimento substantivo, o 
conhecimento epistemológico incluindo o processual ou metodológico e capacidades de 
raciocínio e de comunicação, elementos curriculares previstos como devendo ser 
desenvolvidos ao longo do ensino básico, à semelhança do que ocorre na grande maioria 
dos currículos de outros países para este nível.  



Os mesmos três domínios integradores foram utilizados na organização das Metas para 
a Educação Pré-Escolar, que se apresentam em documento próprio, sob a categoria: 
Conhecimento do mundo. 

Metas de Aprendizagem (existem 32) 

Domínio: Localização no Espaço e no Tempo 

Subdomínio: Localização/Compreensão Espacial e Temporal  

• Meta Final 1) O aluno localiza, em relação a um ponto de referência, elementos 
naturais e humanos do meio local, utilizando diferentes processos de orientação. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno localiza elementos naturais e humanos da paisagem do local onde vive, 
utilizando a posição do observador como elemento de referência (exemplo: perto 
de/longe de; em frente de/atrás de; à esquerda de/à direita de). 

o O aluno localiza em plantas, maquetas, mapas, fotografias aéreas e imagens de 
satélite, em suporte de papel ou digital, espaços familiares e ligados ao seu passado 
próximo (local de nascimento, locais onde tenha vivido ou passado férias) ou 
relacionados com a comunidade (hospital, escolas, bombeiros, campo de jogos). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno identifica os pontos cardeais e usa-os para localizar elementos naturais e 
humanos do meio local e da região onde vive. 

o O aluno utiliza diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do 
Sol, bússola, estrela polar), na orientação, localização e deslocação na Terra. 

• Meta Final 2) O aluno lê formas simplificadas de representação cartográfica com 
diferentes escalas, e representa, nas mesmas, lugares, elementos naturais e humanos, 
utilizando o título, a legenda e a orientação, como fonte para a relação da acção 
humana com diferentes espaços e tempos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno desenha mapas mentais de espaços do seu quotidiano, utilizando símbolos na 
identificação de elementos de referência. 

o O aluno elabora itinerários quotidianos e outros itinerários, em plantas simplificadas 
do seu meio ou de outras localidades, assinalando elementos naturais e humanos. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno utiliza representações cartográficas de várias escalas, em suporte de papel 
ou digital e o GPS, para localizar a casa, a escola, o bairro, a localidade, a freguesia, 
o concelho em relação à região onde vive. 



o O aluno utiliza o globo terrestre e o planisfério para localizar lugares ou elementos 
naturais e humanos no Mundo (continentes, países, cidades, rios, cadeias 
montanhosas).  

o O aluno utiliza mapas de diferentes escalas, para localizar espaços e acontecimentos 
à escala local, nacional e mundial (exemplos: viagens e rotas da expansão portuguesa 
e eventos como os jogos olímpicos). 

 

• Meta Final 3) O aluno utiliza diferentes unidades/convenções temporais e situa no 
tempo rotinas, datas, eventos e personagens da História e das comunidades actuais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno reconhece diferentes unidades de tempo do sistema convencional de medição: 
hora, dia, semana, mês, ano (comum ou bissexto), estações do ano e utiliza o relógio e 
o calendário na medição do tempo. 

o O aluno sequencializa momentos de um relato (reconto de uma história), fontes 
icónicas e objectos, estabelecendo relações de anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade (antes de, depois de, ao mesmo tempo que). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno utiliza diferentes unidades de tempo: dia, semana, mês, ano, década, século, 
milénio, e as referências temporais a.C. e d. C.  

o O aluno sequencializa, por ordem cronológica, datas, personagens e factos 
significativos associados à História local e nacional (exemplos: 1143, tratado de 
Zamora; 1498, chegada de Vasco da Gama à Índia; 1910, implantação da República; 
25 de Abril de 1974).  

o O aluno estima a distância temporal e /ou intervalo entre acontecimentos (exemplo: a 
implantação da República ocorreu há cem anos). 

• Meta Final 4) O aluno constrói linhas de tempo relacionadas com rotinas e datas 
significativas para a história pessoal, local e nacional. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno constrói diferentes linhas de tempo, quer circulares e/ou lineares 
(relacionadas com rotinas diárias, tempo cíclico e momentos do dia: manhã, tarde e 
noite; o dia, a semana, as estações do ano), quer de tempo linear (relacionadas com 
datas e marcos importantes da sua vida - aniversários, festas, cerimónias - e da 
comunidade - Natal, Carnaval, Páscoa, e outras festas de outras culturas, dia da 
criança, dia da árvore, festas locais).  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



o O aluno constrói diferentes linhas de tempo (lineares: verticais ou horizontais; 
circulares, em espiral, em zig-zag…) relacionadas com datas e factos significativos da 
história pessoal, local e nacional. 

• Meta Final 5) O aluno identifica mudanças e permanências ao longo do tempo 
pessoal, local e nacional, reconhecendo diferentes ritmos (mudança gradual ou de 
ruptura) e direcções (progresso, ciclo, permanência, simultaneidade). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno reconhece a existência de mudanças e permanências nos percursos de vida, 
incluindo o dele, identificando as fases da vida como um processo de mudança 
(mudanças em si próprio e características que se mantêm, e também 
parecenças/semelhanças com familiares). 

o O aluno identifica mudanças e permanências comparando sociedades no passado e no 
presente (“o antes” e “o agora” nos transportes, no vestuário, na habitação, nos 
brinquedos e brincadeiras). 

o O aluno associa aspectos de mudança a um progresso linear, gradual ou de ruptura 
(exemplos: ordena imagens sobre a evolução dos transportes; momentos chave na sua 
vida: a entrada na escola). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno reconhece mudanças nas culturas e tradições ao longo dos tempos, ao nível 
da comunidade local e nas comunidades de origem (exemplo: sequencializa imagens do 
mesmo espaço em diferentes períodos). 

o O aluno identifica diferenças e semelhanças entre o passado e o presente quanto a 
recursos materiais, tecnológicos, económicos e sociais (exemplos: mudanças nos 
símbolos nacionais; evolução das comunicações; mudanças na distribuição das 
actividades económicas; permanência da importância das cidades do litoral apesar de 
modificadas). 

o O aluno reconhece diferentes ritmos e direcções de mudança em realidades diversas 
(por exemplo, a evolução, em simultâneo, da vida numa cidade e numa aldeia). 

 

• Meta Final 6) O aluno reconhece, na sua representação do espaço, a relação com a 
acção humana ao longo dos tempos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno constrói mapas mentais de lugares reais ou fictícios, próximos ou distantes 
no tempo e no espaço.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



o O aluno associa a ideia de espaço a diferentes tempos (exemplo: identifica marcas de 
diferentes épocas numa localidade, praça, rua, monumento). 

Subdomínio: A Terra no Espaço: Universo e Sistema Solar 

o Meta Final 7) O aluno descreve, em termos gerais, a constituição do Universo e a 
constituição do sistema solar, explicando a importância do Sol para a vida na Terra. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno indica o Sol como a fonte de luz e calor para a Terra e verifica as suas 
posições ao longo do dia. 

� O aluno identifica elementos que integram a constituição do universo (estrelas, 
galáxias,...) nomeando a sua galáxia.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno distingue estrelas de planetas e simula em modelos (físicos e informáticos) o 
seu posicionamento / dinâmica. 

� O aluno descreve o movimento aparente do Sol registando o tamanho e orientação 
das sombras ao longo do dia, do ano e em diferentes estações do ano. 

Subdomínio: Localização e Compreensão Espacial: a Terra no Sistema Solar 

� Meta Final 8) O aluno descreve a forma e os movimentos da terra e da lua, 
explicando fenómenos como as estações do ano. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno descreve, com base em representações, a forma do planeta Terra. 

� O aluno identifica os diferentes agentes erosivos (exemplos: vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, ...)., reconhecendo a forma como moldam a superfície da Terra.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica, com base na observação de modelos, a existência dos movimentos 
da rotação e translação da Terra. 

� O aluno identifica consequências dos movimentos de rotação e translação da Terra, a 
partir de evidências diversificadas: sucessão dia e noite e estações do ano.  

� O aluno identifica e representa a lua nas diversas fases, a partir da análise de 
evidências diversificadas. 

Domínio: Conhecimento do Meio Natural e Social 

Subdomínio: Conhecimento dos Lugares e das Regiões 



� Meta Final 9) O aluno descreve e compara elementos físicos e humanos de lugares e 
regiões, utilizando vocabulário adequado. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno refere os estados de tempo mais frequentes na região em que vive relatando 
as implicações no seu quotidiano. 

� O aluno associa o comportamento conjugado da precipitação, da temperatura e da 
nebulosidade a estados de tempo típicos de cada estação do ano.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno compara as formas de relevo, os rios e o povoamento da região onde vive 
com os de outras regiões do país, utilizando vocabulário adequado. 

� Meta Final 10) O aluno distingue diversas formas de uso do solo, identificando 
semelhanças e diferenças entre lugares e regiões. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica diferentes tipos de uso do solo (habitação, comércio, lazer …), 
assinalados em itinerários percorridos na sua localidade, e refere semelhanças e 
diferenças relativamente a usos do solo observados em itinerários percorridos por 
outras pessoas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno descreve diversas formas de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, 
florestais, industriais ou turísticas) e compara-as com as de outras regiões do país.  

� Meta Final 11) O aluno caracteriza elementos naturais e humanos de lugares e 
regiões através de recolha e mobilização adequada de informação. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno descreve elementos naturais e humanos do lugar através da recolha de 
informação. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno mobiliza informação recolhida sobre fenómenos geográficos (exemplos: 
cursos de água, serras, áreas funcionais; ocupação do espaço agrícola; actividades 
industriais; qualidade ambiental) na descrição de lugares e regiões.  

� Meta Final 12) O aluno interpreta a realidade natural, humana e social, a partir de 
questões geográficas, históricas e sociais, sobre a realidade que observa. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 



� O aluno descreve diferentes paisagens, com base na observação directa e indirecta, 
realçando aspectos naturais e humanos. 

� O aluno formula questões de natureza geográfica, histórica e social sobre as 
características naturais e humanas de lugares (onde? como? porquê? foi sempre 
assim?).  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno selecciona informação sobre problemas ambientais e sociais (trânsito, 
resíduos sólidos urbanos, a pobreza, poluição da água…).  

� O aluno formula, a partir da informação obtida, questões de natureza geográfica, 
histórica e social que sustentam a procura de explicações fundamentadas para as 
questões suscitadas.  

Subdomínio: Utilização de Fontes de Informação 

� Meta Final 13) O aluno interpreta fontes diversas e, com base nestas e em 
conhecimentos prévios, produz informação e inferências válidas e pertinentes sobre o 
passado pessoal e familiar, local, nacional e europeu. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece a função de fontes documentais na identificação pessoal 
(exemplos: registo de nascimento, cartão de cidadão, boletim de vacinas, fotografia 
pessoal) e na construção do conhecimento do passado pessoal e familiar. 

� O aluno distingue fontes com linguagens diversas (exemplos: orais, escritas, 
iconográficas, outras). 

� O aluno interpreta o sentido global das fontes com estatutos diferentes (cartas 
familiares, revistas, documentação pessoal) relevantes para a compreensão gradual do 
seu passado pessoal e familiar.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno constrói conhecimento sobre o passado familiar, local, regional e nacional 
no contexto europeu, pesquisando e seleccionando fontes. 

� O aluno analisa diferentes fontes de conhecimento histórico com linguagens diversas 
e com estatutos diferentes (exemplos: documentos legais, fontes privadas e públicas).  

� O aluno compara fontes com diferentes mensagens, identificando alguns aspectos 
consensuais e divergentes.  

� O aluno realiza inferências válidas sobre o passado a partir de fontes diversas.  

Subdomínio: Compreensão Histórica Contextualizada 



� Meta Final 14) O aluno sistematiza conhecimentos de si próprio, da sua família, 
comunidade, história local, nacional e europeia relativamente ao passado próximo e ao 
passado mais longínquo. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno revela conhecimento de si próprio ao nível da sua identificação e filiação, e 
relaciona graus de parentesco (directo e colaterais) até à terceira geração. 

� O aluno descreve, de forma estruturada acções e actividades passadas com amigos e 
familiares em diferentes contextos (exemplos: festas, férias, no dia-a-dia) e lugares 
(exemplos: em casa, na escola, na rua). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno estabelece relações de parentesco (directo e colateral) até à 3.ª geração e 
constrói árvores genealógicas (exemplos: árvore genealógicas de geração, esquemas 
genealógicos e árvores de costados), tendo em conta diversas modalidades de família 
existentes na sociedade actual. 

� O aluno descreve aspectos significativos da história pessoal e familiar, da história 
local, nacional no contexto europeu (exemplos: origem da povoação, concessão de 
forais, batalhas, lendas, figuras da história local e nacional). 

� Meta Final 15) O aluno reconhece e respeita identidades sociais e culturais à luz do 
passado próximo e longínquo, tendo em conta o contributo dos diversos patrimónios e 
culturas para a vida social, presente e futura. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno inter-relaciona aspectos da vida em sociedade, reconhecendo regras de 
convivência social, de respeito pelos outros e de diálogo. 

� O aluno reconhece elementos do seu passado próximo pessoal, familiar e mais 
longínquo. 

� O aluno projecta acções num futuro próximo (exemplo: o que vou fazer amanhã) ou 
longínquo (exemplo: quando for adulto). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica a existência de diferentes povos e culturas, descrevendo os seus 
costumes e tradições e respeitando-os (Exemplo: minorias étnicas que possam existir 
na sua localidade ou bairro, ou que conheça por outras vias - media, viagens, cinema, 
leitura). 

� O aluno descreve acções de diversos intervenientes na história nacional em situações 
de interacção pacífica ou de tensão/conflito, distinguindo alguns dos seus motivos e 
identificando consequências dessas situações.  



� O aluno identifica e valoriza o património histórico - local, nacional, europeu, 
mundial - analisando vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e 
estátuas), costumes, tradições, símbolos e efemérides. 

� O aluno relaciona o presente com o passado histórico nacional e projecta algumas 
possibilidades futuras a nível pessoal e colectivo (exemplo: imaginar a vida daqui a 10 
anos a partir das condições do presente e tendo em conta o passado). 

� Meta Final 16) O aluno mobiliza e integra vocabulário e conceitos substantivos 
específicos dos diferentes conteúdos, temas e problemas explorados. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno utiliza, de forma integrada e transversal conceitos essenciais para a 
compreensão dos conteúdos explorados: identificação; apelido; naturalidade; 
nacionalidade; família; parentesco; graus de parentesco; árvore genealógica; geração; 
habitação; convivência social; colectividade; localidade; calendário; estações do ano; 
itinerários; serviços; comércio local; meios de transporte, profissões. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno utiliza, de forma integrada e transversal, conceitos essenciais para a 
compreensão dos conteúdos explorados: filiação; geração; inter-geracional; 
toponímia; estatuária; tradições e costumes; símbolos locais, regionais e nacionais 
(bandeiras, brasões e hinos); instituições; sectores de actividades; agricultura; 
silvicultura; exploração mineira; actividade piscatória; pecuária; indústria; comércio; 
serviços; meios de comunicação pessoal e social; aglomerados populacionais; 
emigração; imigração; migração; culturas; minorias; países lusófonos; feriados; vida 
quotidiana; descobrimentos; expansão marítima; monarquia; república; democracia; 
União Europeia.  

� Meta Final 17) O aluno reconhece a diversidade na organização da vida em 
sociedade ao longo dos tempos e a sua relação com as condições naturais.  

 

� Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno econhece diferentes instituições e serviços na comunidade (exemplos: 
serviços de saúde, correios, bancos, autarquias, organizações religiosas) e actividades 
e funções de alguns membros da comunidade (exemplos: profissões). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica diferentes técnicas associadas a várias actividades em diferentes 
tempos e relaciona algumas delas com os recursos naturais e a acção humana 
(exemplos: técnicas agrícolas, piscatórias). 

Subdomínio: Comunicação de Conhecimento sobre o Meio Natural e Social  



� Meta Final 18) O aluno utiliza adequadamente diversas formas de comunicação e 
expressão relacionadas com o meio natural e social, no presente e no passado. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno usa a língua portuguesa para comunicar os seus conhecimentos, concepções 
e questões sobre o meio, no presente e no passado, oralmente e por escrito, em suportes 
diversos, produzindo pequenos textos. 

O aluno manifesta conhecimentos e sentimentos relacionados com vivências no seu 
meio próximo e distante, no presente e no passado, através de expressões diversas 
(exemplos: desenho, pintura, dramatização, cinema, outras). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno expressa os seus conhecimentos e pontos de vista sobre o presente e o 
passado, em Portugal e no mundo, participando em debates e diálogos organizados 
para esse fim. 

� O aluno identifica e comunica conhecimentos, concepções e sentimentos relacionados 
com culturas de lugares e tempos actuais e distantes, e com fenómenos naturais da 
actualidade ou do passado, através de expressões culturais diversas.  

� Meta Final 19) O aluno estrutura, comunica e debate conhecimentos sobre o meio 
natural e social, utilizando as TIC como recurso. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno comunica por escrito, ou por imagem e som, ideias e conhecimentos relativos 
a lugares, regiões e acontecimentos estudados, utilizando as TIC. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno comunica e participa, ao seu nível de saber, em espaços digitais de debate e 
divulgação sobre questões ligadas ao meio natural e social (exemplos: participar ou 
construir blogs e webquest e editar podcast). 

Subdomínio: Viver Melhor na Terra 

� Meta Final 20) O aluno sistematiza as modificações ocorridas no seu corpo, 
explicando as funções principais de órgãos constituintes, bem como as funções vitais de 
sistemas humanos, e relaciona características fisionómicas de membros da mesma 
família.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece modificações do seu corpo e dos outros (exemplos: queda dos 
dentes de leite e nascimento da dentição definitiva e mudanças na voz). 



� O aluno identifica características familiares transmitidas de gerações anteriores 
(exemplos: cor dos olhos e do cabelo).  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno descreve os sistemas vitais (digestão, pulsação e respiratório) explicando as 
funções que cada um deles desempenha no organismo. 

� O aluno explica a função dos ossos, dos músculos e da pele. 

� O aluno identifica a função reprodutora/sexual. 

� Meta Final 21) O aluno identifica e verifica propriedades de diferentes materiais, 
condições em que se manifestam e formas de alteração do seu estado físico, e manipula 
pequenos dispositivos para fins específicos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno distingue materiais segundo as suas propriedades (exemplos: resistência, 
dureza, transparência, decomposição natural, capacidade para ser reciclado e ou 
reutilizado,...).associando à possibilidade de serem usados no fabrico de objectos 
(exemplos: utensílios de cozinha, barcos, ...). 

� O aluno identifica características da luz relacionadas com os objectos: propagação 
em linha recta, necessidade da luz para a visão dos objectos, relação luz-sombra, 
efeitos da incidência de luz em diferentes materiais. 

� O aluno identifica a existência do ar, do seu peso e a sua relação com o 
comportamento de objectos (exemplo: balões de ar quente e frio). 

� O aluno descreve processos laboratoriais para fornecer diferentes evidências sobre o 
ar e a luz. 

� O aluno demonstra pensamento científico (prevendo, experimentando,...) verificando 
o comportamento de diferentes objectos em contacto com água (flutuação, 
afundamento), com a luz e com o ar. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

 

� O aluno analisa materiais e organiza-os com base em critérios de classificação 
diversificados (exemplos: naturais ou manufacturados; origem mineral, vegetal ou 
animal; estado físico; atraídos / não atraídos pelo íman,...), 

� O aluno identifica factores (variáveis) que podem influenciar o comportamento 
(flutuação / afundamento, dissolução) de materiais/objectos diferentes na água e em 
outros líquidos e qual o efeito da variação de cada um deles. 



� O aluno identifica características da imagem de um objecto reflectida num espelho 
plano, côncavo, convexo e cilíndrico, verificando a variação do número de imagens de 
um objecto em dois espelhos planos quando estes se associam de forma diferente. 

� O aluno indica características de diferentes amostras de solo (cor, textura, cheiro, 
permeabilidade), reconhecendo, em amostras de rochas existentes no ambiente 
próximo, algumas das suas características (cor, textura, dureza…) e suas aplicações. 

� O aluno descreve o ciclo da água, identificando as mudanças de estado que ocorrem, 
e participando em processos laboratoriais para a sua verificação. 

� O aluno demonstra pensamento científico (prevendo, planificando, experimentando, 
...) , explicitando os diferentes factores (variáveis) que podem influenciar as 
características e fenómenos estudados.  

� O aluno distingue diferentes partes constituintes de diversos dispositivos (bússolas, 
balanças, termómetros, cronómetros, lupa de mão e binocular) e constrói alguns deles. 

� O aluno evidencia o uso correcto, em condições concretas, de equipamentos 
(exemplos: termómetro, lupa, máquina fotográfica, gravador, de som e vídeo,...), 
segundo instruções fornecidas. 

� O aluno explica o funcionamento de roldanas, alavancas, molas e pêndulos, 
organizando montagens adequadas. 

� O aluno identifica e descreve diferentes tipos de sons e suas fontes realizando 
actividades práticas de transmissão do som através de meios diferentes (sólidos, 
líquidos e gasosos). 

� O aluno identifica em situações do dia-a-dia ou laboratoriais fenómenos, tais como: 
diferentes formas de precipitação atmosférica; deslizamento de objectos ao longo de 
rampas de inclinação variável e revestidas com diferentes materiais; pressão 
atmosférica. 

� O aluno descreve em que consiste a dissolução de um material em água e que este 
fenómeno é mais rápido quando o soluto se dissolve em menos tempo naquele solvente.  

� Meta Final 22) O aluno caracteriza modificações que ocorrem nos seres vivos e 
relaciona-as com manifestações de vida. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica manifestações de vida (de animais e plantas, especialmente do seu 
meio) em diferentes fases do seu desenvolvimento e cuidados a ter ao longo da vida. 

� O aluno distingue a diversidade de sementes em função de algumas das suas 
características (exemplos: forma, cor, tamanho, textura, massa, ...). 



� O aluno distingue a multiplicidade de formas, características e transformações que 
ocorrem nos seres vivos ou parte deles (como as sementes), incluindo os que passam 
por metamorfoses, e também nos materiais. 

� O aluno identifica a influência de alguns factores ambientais (água e luz) na 
germinação das sementes e reconhece a variação do tempo de germinação de sementes 
de espécies distintas, mesmo quando sujeitas a condições ambientais semelhantes. 

� O aluno identifica diferentes fontes de energia numa variedade de situações do dia-a-
dia (exemplos: TV, telemóvel, brinquedo de corda, calculadora solar, ...). 

� O aluno demonstra pensamento científico (prevendo, planificando, experimentando, 
...) explicitando as diferentes variáveis e factores ambientais que podem influenciar o 
crescimento de plantas e quais os efeitos da variação de cada um deles. 

Subdomínio: Sustentabilidade  

� Meta Final 23) O aluno relaciona informação que recolhe sobre as condições 
atmosféricas de um lugar ou região com os estados de tempo típicos das diferentes 
estações do ano.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno usa alguns instrumentos (exemplos: termómetro, anemómetro, higrómetro, 
cata-vento, pluviómetro, anemómetro, …) no registo diário dos elementos atmosféricos. 

• O aluno caracteriza, através da análise da informação recolhida, os estados de tempo 
típicos das diferentes estações. 

� Meta Final 24) O aluno analisa problemas naturais e sociais associados a alterações 
nos ecossistemas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno relaciona a necessidade de preservação dos ecossistemas com a promoção da 
qualidade de vida da comunidade local e que esta também está relacionada com a 
possibilidade de acesso a bens e serviços fundamentais. 

• O aluno relaciona desequilíbrios de consumo, destruição das florestas e poluição com 
o esgotamento de recursos, a extinção de espécies e alterações profundas na qualidade 
do ambiente. 

• O aluno reconhece a existência na Terra de grandes focos e vazios demográficos e 
que há factores naturais e humanos que influenciam a distribuição observada 
(Exemplos: temperaturas muito elevadas no deserto, ou muito baixas nos continentes 
gelados, áreas litorais ou junto a grandes rios muito povoadas. 

� Meta Final 25) O aluno reconhece a importância da preservação da biodiversidade e 
dos recursos para garantir a sustentabilidade dos sistemas naturais. 



Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno propõe medidas e acções ao seu alcance para solucionar problemas 
detectados no seu ambiente próximo (exemplos: recolha selectiva de resíduos, 
reutilização e reciclagem dos resíduos domésticos, campanhas de sensibilização,...). 

• O aluno identifica o valor da sua pegada ecológica discutindo práticas que 
contribuam para a diminuição desse valor. 

• O aluno identifica problemas (exemplos: incêndios, poluição atmosférica, aquática,...) 
associados à acção humana geradores de desequilíbrios ambientais e conflitos sociais, 
reconhecendo intervenções (individuais e comunitárias, em diferentes regiões do 
planeta) reconhecidas como boas práticas com vista à sustentabilidade. 

� Meta Final 26) O aluno descreve o processo de exploração, transformação e 
aplicação de recursos naturais, inferindo a necessidade da sua gestão sustentável. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno identifica o papel de algumas indústrias na exploração e transformação de 
matérias-primas, usando o petróleo como fonte de energia, e a necessidade de procura 
de energias alternativas, tendo em vista a sua gestão sustentável. 

• O aluno descreve recursos materiais, e algumas das suas propriedades, usados na 
construção de casas ou de monumentos, através de pesquisa de diversas fontes, 
distinguindo os que são naturais dos transformados. 

• O aluno identifica objectos tecnológicos e as suas principais utilizações no meio 
familiar e em várias actividades económicas.  

• O aluno identifica a localização das grandes reservas de água doce no planeta, e 
justifica a necessidade da poupança de água para a sua gestão sustentável. 

Domínio: Dinamismo das Inter-relações Natural-Social  

Subdomínio: Viver Melhor na Terra 

• Meta Final 27) O aluno demonstra conhecimento e aplica normas e cuidados de 
saúde e segurança, a nível individual e comunitário, com vista ao equilíbrio natural. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno identifica algumas normas de higiene ao nível da alimentação (Exemplos: 
importância da água potável, verificação do prazo de validade dos alimentos), do 
vestuário, dos espaços de uso colectivo (Exemplos: habitação, escola, rua). 

o O aluno ilustra algumas regras a aplicar na prestação de primeiros socorros (para, 
por exemplo, mordeduras de animais, hemorragias, queimaduras solares, fracturas, 
distensões). 



Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno reconhece os perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas para a 
manutenção de uma vida saudável. 

o O aluno identifica regras de prevenção de incêndios (por exemplo: nas habitações, 
locais públicos, floresta) e de segurança anti-sísmica (prevenção e comportamentos a 
ter durante e depois de um sismo). 

o O aluno descreve medidas de prevenção comunitárias relativas a minimização das 
consequências de alguns fenómenos naturais tais como sismos, vulcões, cheias, 
maremotos.  

• Meta Final 28) O aluno descreve o funcionamento de um circuito eléctrico e classifica 
operacionalmente os materiais como bons e maus condutores de corrente eléctrica. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno classifica operacionalmente materiais / objectos em bons e maus condutores 
de electricidade. 

o O aluno explica como respeitar normas de segurança relativas ao uso da 
electricidade (não fazer cortes em pilhas, não tentar recarregar pilhas que não são 
recarregáveis, não fazer ligações indevidas às tomadas de parede,...). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno explica que a energia eléctrica pode ser usada de diferentes maneiras, em 
particular para fornecer iluminação, aquecimento e para funcionamento de dispositivos 

o O aluno descreve o procedimento adequado para construir um circuito eléctrico 
simples (com uma pilha, lâmpada e fios), segundo um desenho ou fotos. 

o O aluno reconhece as condições que permitem que uma lâmpada acenda (circuito 
fechado, fonte adequada e lâmpada em boas condições), identificando factores que 
podem influenciar o brilho da lâmpada num circuito eléctrico. 

o O aluno classifica operacionalmente materiais / objectos em bons e maus condutores 
de electricidade. 

o O aluno explica como respeitar normas de segurança relativas ao uso da 
electricidade (não fazer cortes em pilhas, não tentar recarregar pilhas que não são 
recarregáveis, não fazer ligações indevidas às tomadas de parede,...). 

Subdomínio: Dinamismo das Inter-relações entre Espaços 

o Meta Final 29) O aluno reconhece a existência de relações entre lugares e regiões 
(áreas de produção/de consumo; áreas de habitação/de trabalho; áreas de 



residência/de férias; áreas de fornecimento de matérias-primas/ de transformação), 
expondo elementos que evidenciem a existência das mesmas. 

o Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica espaços de vivência com diferentes funções, assinalando elementos 
que evidenciam relações entre eles. (Exemplo: casa e escola) 

o Meta Final 30) O aluno detecta alterações nas características naturais do território, 
resultantes da acção humana, e problemas, com expressão territorial, no meio local, 
identificando os seus aspectos positivos e negativos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece alterações na sua localidade e no território próximo, resultantes 
da acção humana, assinalando as diferenças observadas, identificando algumas 
melhorias ou eventuais problemas.  

� O aluno descreve e explica a importância das reservas e parques naturais para a 
preservação do equilíbrio natural 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno refere problemas ambientais existentes na localidade ou na região, 
seleccionando informação sobre possíveis acções, pessoais e colectivas, que 
contribuam para a sua solução. 

� O aluno descreve medidas locais e globais relacionadas com a conservação e 
melhoria do ambiente, o uso racional dos recursos naturais e a preservação de espécies 
animais e vegetais. 

o Meta Final 31) O aluno refere elementos da sua identidade cultural, diferenciadores e 
comuns à identidade de membros de outras culturas, manifestando o sentido de 
pertença e o respeito pela diversidade de culturas.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica elementos da sua identidade cultural (exemplos: língua; tradições; 
músicas; contos), participando na sua divulgação. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno confronta elementos da sua identidade com a de outros membros da 
comunidade, desenvolvendo o seu sentido de pertença cultural, e respeitando as 
pertenças a outras culturas. 

Subdomínio: Dinamismo das Relações entre Espaços  

� Meta Final 32) O aluno explica a dinâmica da terra tendo em conta a multiplicidade 
de transformações que ocorrem no seu interior e exterior. 



Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno descreve os elementos e a estrutura interna da Terra analisando modelos 
globais.  

� O aluno associa alguns fenómenos naturais (exemplos: sismos, vulcões,...) com 
manifestações da dinâmica interna da terra, de que identifica alguns elementos. 

O aluno identifica minerais constituintes de rochas da sua região considerando as suas 
propriedades físicas (dureza, brilho) e químicas (reacção em presença de ácidos) e 
referindo algumas utilizações dessas rochas. 

 



Expressão e Educação Físico Motora  
Introdução  

A definição de Metas de Aprendizagem na Área Curricular de Educação Física tem 
como base os seguintes instrumentos legais: Programas Nacionais de Educação Física 
(PNEF), Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) – Competências Essenciais.  

Neste sentido, analisando os Programas Nacionais, pode-se verificar que:  

 Têm objectivos que podem ser avaliáveis por ciclo e por ano e os conteúdos 
programáticos já estão especificados em toda a extensão, sob a forma de metas de 
aprendizagem.  

 Os Objectivos Gerais, por ciclo e subáreas são obrigatórios, em todas as escolas. 
Os Objectivos Gerais não são objecto de escolha por professores ou escolas. O que é 
decisão de escola e do professor, são respectivamente, o Plano Plurianual de Escola e o 
Plano Anual de Educação Física da Turma.  

 Os Objectivos Específicos, por ano, definem para cada matéria três níveis de 
especificação e domínio – Introdução (I), Elementar (E) e Avançado (A). Cada nível 
traduz a actividade representativa de um certo grau de competência prática de 
interpretação dos conteúdos dessa matéria. O professor pode situar (avaliar) o aluno em 
cada um dos três níveis em que se diferencia o tratamento da matéria e organizar as suas 
opções didácticas a partir daí.  
 

Os Objectivos Gerais de ciclo são a referência obrigatória, mas demasiado genérica para 
a avaliação dos alunos por ciclo. Esse problema foi resolvido com a distinção de um 
nível de sucesso (critério geral de sucesso) – As Normas de Referência para a definição 
de sucesso em Educação Física, que foram introduzidas nos Programas Nacionais na 
Revisão Curricular de 2001.  

As Normas de Referência estabeleceram as regras ou critérios gerais para se considerar 
que um aluno tem sucesso em EF. Constituíram-se como um padrão de referência para o 
sucesso na aprendizagem e para que os resultados da avaliação possam ser 
compreendidos pelos alunos, encarregados de educação, colegas do conselho de turma, 
etc.  

As Normas de Referência tornaram-se uma componente essencial nos programas, sendo 
metas de aprendizagem representativas do sucesso, que traduzem a necessária marcação 
de resultados representativos dos objectivos gerais em cada ciclo e em cada ano, válidas 
e aplicáveis em todas as  

 



escolas. São uma referência externa às condições de leccionação que indicam os 
resultados de aprendizagem em cada ciclo para que o aluno tenha classificação positiva 
em EF, em qualquer escola.  

Garantindo o ecletismo (nenhuma das áreas está excluída) pode verificar-se que para o 
aluno ter sucesso não necessita de demonstrar domínio em todas as matérias nucleares 
do programa do 1.º ao 9.º ano, nem ao mesmo nível específico (I, E ou A).  

Também os pontos fortes de cada aluno poderão ser devidamente considerados. Dois 
alunos podem alcançar o critério de sucesso demonstrando domínio em matérias 
diferentes e eventualmente em categorias diferentes desde que cumpridas as regras 
constantes nas Normas de Referência.  

É seguido o princípio da equidade e não da igualdade literal no currículo e na avaliação, 
conjugando a coerência e a diversidade, atendendo à grande diversidade de condições 
das escolas, às diferentes capacidades dos alunos e à própria filosofia do programa 
quanto à sua gestão e eventual diferenciação das matérias que compõem o currículo.  

O presente documento adopta como Metas de Aprendizagem as Normas de Referência 
(2.º e 3.º ciclo), actualiza-as e simplifica-as, a partir da experiência de aplicação dos 
PNEF entretanto acumulada e estudada, da consulta a professores, escolas, Conselho 
Nacional de Associações de profissionais de Educação Física e Sociedade Portuguesa 
de Educação Física, e da interpretação que a equipa de especialistas faz da realidade da 
Educação Física Escolar e das possibilidades dos alunos (Documento de Apoio à 
Organização Curricular e Programas de Educação Física).  

Definem-se metas de aprendizagem para os 2.º e 3.º ciclos e metas de aprendizagem 
intermédias por ano, nas áreas das Actividades Físicas e da Aptidão Física, com o 
mesmo formato das normas de referência, marcando um padrão geral de progressão do 
currículo, de aplicação flexível em todas as escolas. Continua a definir-se metas de 
aprendizagem por ciclo na área dos Conhecimentos.  

Definem-se metas de aprendizagem para o 1.º ciclo e metas de aprendizagem 
intermédias para o 2.º ano, clarificando os resultados da aplicação do programa de 
Educação Física (EEFM). Definem-se metas de aprendizagem para o ensino pré-escolar.  

Com as metas de aprendizagem pretende-se reforçar o processo curricular e de 
avaliação desenvolvidos na própria escola, apoiar o Professor nas deliberações 
pedagógicas e o Aluno na sua auto-avaliação e empenho no aperfeiçoamento pessoal.  

As metas de aprendizagem são também indicadores fundamentais para que se possa 
monitorizar o sistema de EF escolar a nível local, regional e nacional onde estão 
necessariamente incluídos Programas, Projectos Curriculares de Escola e Políticas 
Educativas.  

 



Aspectos Operacionais  

Consideram-se, como referência fundamental para o sucesso nesta área disciplinar, no 
1.º ciclo, os Blocos que constam no Programa de Educação Física (EEFM): Jogos; 
Actividades Rítmicas Expressivas; Ginástica; Patinagem; Percursos na Natureza; 
Natação.  

Consideram-se, como referência fundamental para o sucesso nesta área disciplinar, nos 
2.º e 3.º ciclos, três Domínios de avaliação específicos da Educação Física, que 
representam as grandes áreas de extensão da Educação Física: Actividades Físicas 
(Matérias), Aptidão Física e Conhecimentos relativos aos processos de elevação e 
manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e 
fenómenos sociais no seio dos quais de realizam as Actividades Físicas  

A operacionalização das Metas de Aprendizagem tem como referência para:  

 O Domínio Actividades Físicas, a especificação de cada matéria do programa 
em três níveis – introdução, elementar e avançado.  

 O Domínio Aptidão Física, a zona saudável de aptidão física (ZSAF) 
considerada na bateria de testes do Fitnessgram.  

 O Domínio Conhecimentos relativos aos objectivos do Programa do 2.º ou 3.º 
Ciclo.  
 

Para as presentes Metas considera-se que um aluno cumpre um nível (I, E ou A) no 
domínio Actividades Físicas quando o seu desempenho, conhecimentos e atitudes 
representam a totalidade do nível considerado.  

De acordo com a filosofia destas metas, é completamente contra-indicado, em critérios 
de classificação, o fraccionamento dos domínios (motor, cognitivo e afectivo) ou a 
atribuição de percentagens aos domínios de avaliação.  

De todas as matérias em que o aluno foi previamente avaliado, selecciona-se um 
conjunto de níveis para efeitos de classificação positiva em EF, de acordo com os 
quadros adiante – Domínios, Metas e Normas.  

Para cada um dos ciclos de escolaridade consideram-se as seguintes subdomínios:  

1.º Ciclo  
JOGOS  
ACTIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS  
GINÁSTICA  
PATINAGEM  
PERCURSOS NA NATUREZA  
NATAÇÃO  

  



2.º Ciclo  

JOGOS  
JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol)  
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica)  
ATLETISMO  
PATINAGEM  
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais)  
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, Natação, etc.)  

3.º Ciclo  

JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol)  
GINÁSTICA (Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica)  
ATLETISMO  
PATINAGEM  
DANÇA (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais)  
RAQUETAS (Badmington, Ténis, Ténis de Mesa)  
OUTRAS (Orientação, Escalada, Luta, Natação, etc)  

 
QUADRO 1– Domínio das Actividades Físicas – Metas de Aprendizagem (1.º ciclo) 

e Normas de aplicação 

Ano  4.º  

Meta  O aluno cumpre as habilidades apresentadas 
para os Subdomínios; Jogos, Ginástica e um 
Subdomínio entre os restantes  

Norma  - Jogos  
- Ginástica  
- 1 Subdomínio entre:  
Actividades Rítmicas Expressivas  
Patinagem  
Percursos na Natureza  
Natação  

 

 

QUADRO 2 – Domínio das Actividades Físicas – Metas de Aprendizagem (2.º e 3.º 

ciclo) e Normas de aplicação. 

Ano  5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  

Meta  3 Níveis 
Introdução  

4 Níveis 
Introdução  

5 Níveis 
Introdução  

6 Níveis 
Introdução  

6 Níveis:  

5 Introdução 
e  

1 Elementar  



Norma  De cada um 
dos níveis de 
matérias de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de 
uma matéria 
dos 
subdomínios : 
Jogos ou JDC  
1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
GIN  
2 níveis de 2 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
JDC  
1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
GIN 
3 níveis de 3 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
JDC  
1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
GIN  
4 níveis de 4 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

2 níveis de 
duas matérias 
do 
Subdomínio 
JDC  
1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
GIN  
1 nível de 
uma matéria 
do 
Subdomínio 
DANÇA  
2 níveis de 2 
matérias dos 
restantes 
Subdomínios, 
cada um de 
Subdomínios 
diferentes  

 

QUADRO 3 – Domínio da Aptidão Física – Metas de Aprendizagem 

Ano  5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  

Meta  Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de 
Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física representativa 
da Saúde, para a sua idade.  

Norma  Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF 
– FitnessGram) num dos testes de aptidão aeróbia (vai-
vêm; corrida da milha, marcha).  

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF 
– FitnessGram) no teste de aptidão muscular da 
categoria: Força Abdominal e Resistência (abdominais).  

Encontra-se 
na Zona 
Saudável de 
Aptidão 
Física 
(ZSAF – 
FitnessGra
m) num dos 
testes de 
aptidão 
aeróbia 
(vai-vêm; 
corrida da 
milha, 
marcha).  

Encontra-se 
na Zona 



Saudável de 
Aptidão 
Física 
(ZSAF – 
FitnessGra
m) em dois 
testes de 
aptidão 
muscular, 
um da 
categoria 
Força 
Abdominal 
e 
Resistência 
(abdominais
) e outro das 
restantes 
categorias 
(Força 
Superior, 
Força e 
Flexibilidad
e do Tronco 
e 
Flexibilidad
e).  

 

QUADRO 4 – Domínio dos Conhecimentos – Metas de Aprendizagem 

Ano  6.º  9.º  

Meta  Identifica as capacidades físicas: 
Resistência, Força, Velocidade, 
Flexibilidade, Agilidade e 
Coordenação (Geral), de acordo 
com as características do esforço 
realizado.  

Interpreta as principais 
adaptações do funcionamento do 
seu organismo durante a 
actividade física.  

Relaciona Aptidão Física e 
Saúde e identifica os factores 
associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras, a 
composição corporal, a 
alimentação, o repouso, a 
higiene, afectividade e a 
qualidade do meio ambiente.  

Interpreta a dimensão 
sociocultural dos desportos e da 
actividade física na actualidade 
e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos 
associados a limitações e 



possibilidades de prática dos 
desportos e das actividades 
físicas, tais como: o 
sedentarismo e a evolução 
tecnológica, a poluição, o 
urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a 
evolução das sociedades.  

Norma  O aluno realiza trabalho de grupo e prova escrita individual sobre 
o conteúdo dos trabalhos de grupo.  

 

Metas de Aprendizagem (existem 3) 

Domínio: Actividades Físicas  

Subdomínio: Ginástica 

• Meta Final 1) O aluno cumpre as habilidades apresentadas para o subdomínio 
GINÁSTICA de acordo com as normas definidas no Quadro de Referência n.º 1. 

Subdomínio: Jogos 

o Meta Final 2) O aluno cumpre as habilidades apresentadas para o 
subdomínio JOGOS de acordo com as normas definidas no Quadro de 
Referência n.º 1. 

Subdomínio: Patinagem, Act. Rítmicas e Exp., Perc. na Natureza, Natação 

� Meta Final 3) O aluno cumpre as habilidades de UM subdomínio 
de entre os seguintes de acordo com as normas definidas no 
Quadro de Referência N.º 1: PATINAGEM (PAT); 
ACTIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (ARE); 
PERCURSOS NA NATUREZA (PN); NATAÇÃO (NAT). 

 



Tecnologias de Informação e Comunicação  
Introdução  

As metas de aprendizagem aqui apresentadas explicitam as competências que os alunos 
devem evidenciar no final de cada um dos ciclos de escolaridade na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Em linha com os objectivos do 
projecto “Metas de Aprendizagem”, as metas têm como propósito último servir de 
orientação a todos os intervenientes no processo educativo, particularmente professores 
e educadores, relativamente à selecção de estratégias de ensino e de avaliação dos 
resultados da aprendizagem.  

Ainda que da responsabilidade de uma equipa de especialistas em TIC, o 
desenvolvimento das metas na área das TIC foi equacionado numa perspectiva 
transversal e em estreita articulação com as restantes áreas científicas, tanto do ponto de 
vista horizontal, como em termos de sequência e progressão ao longo dos quatro 
períodos considerados, aliás de acordo com a filosofia explicitamente assumida no 
Currículo Nacional do Ensino Básico (Dec-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro) - as TIC como 
“formação transdisciplinar”.  

Mais do que um currículo autónomo, a ideia nuclear é a de que estas metas constituam o 
referencial a considerar por cada professor na sua área específica, numa óptica de 
desenvolvimento global do aluno, permitindo-lhe compreender em que matérias, para 
que fins e como será adequado e pertinente mobilizar as TIC.  

Para a elaboração da proposta partiu-se da constatação de que as TIC desempenham um 
papel central na sociedade contemporânea e que as formas de comunicação, de acesso à 
informação e de produção de conhecimento que elas propiciam, não só estão próximas 
dos alunos de hoje, como nelas reside um elevado potencial para a promoção do 
desenvolvimento global dos indivíduos, da sociedade e, bem assim, da missão nuclear 
da escola.  

Nesta linha, mas também numa perspectiva de inovação dos processos de organizar o 
ensino e a aprendizagem, aproveitou-se a oportunidade para apresentar uma proposta 
que permitisse equacionar e trabalhar as competências em TIC enquanto estratégia de 
desenvolvimento individual dos alunos, quer numa perspectiva instrumental/operacional 
(indivíduos mais bem equipados para as exigências do mundo do trabalho e da vida em 
sociedade), quer sobretudo numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e social 
(indivíduos intelectualmente mais fortes e mais activos, participativos e integrados 
socialmente).  

Dada a superficialidade com que as TIC são assumidas no Currículo Nacional (Cruz, 
2009) e a impossibilidade de, no contexto específico do projecto “Metas de 
Aprendizagem”, se poder agir sobre cada um dos diferentes saberes disciplinares (a 
ideia era a de não alterar o Currículo), mas reconhecendo a importância que assumem os 
saberes transversais no desenvolvimento dos indivíduos, espera-se que o enfoque 
transdisciplinar dado às metas de aprendizagem venha a constituir em si mesmo um 
espaço de articulação e de integração curricular das TIC em todas as disciplinas ou áreas 
disciplinares que compõem o plano de estudos da educação pré-escolar e do ensino 
básico.  



Em síntese, a operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC assenta 
numa lógica de interacção entre os diferentes campos do conhecimento científico que 
compõem o Currículo (áreas disciplinares/curriculares), em articulação estreita com as 
aquisições de natureza transversal estruturantes do desenvolvimento global do 
indivíduo, dando origem a uma estrutura de áreas de competência organizadas, em 
função da sua especificidade, em 3 planos de trabalho complementares:  

Plano I  

A. TECNOLOGIAS DIGITAIS. Capacidade de operar com as tecnologias digitais, 
demonstrando compreensão dos conceitos envolvidos e das suas potencialidades para a 
aprendizagem. Plano II  

B. INFORMAÇÃO. Capacidade de procurar e de tratar a informação de acordo com 
objectivos concretos: investigação, selecção, análise e síntese dos dados.  

C. COMUNICAÇÃO. Capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando 
ferramentas e ambientes de comunicação em rede como estratégia de aprendizagem 
individual e como contributo para a aprendizagem dos outros.  

D. PRODUÇÃO. Capacidade de sistematizar conhecimento com base em processos de 
trabalho com recurso aos meios digitais disponíveis e de desenvolver produtos e 
práticas inovadores.  

E. SEGURANÇA. Capacidade para usar recursos digitais no respeito por normas de 
segurança. Plano III F. META-APRENDIZAGEM. Capacidade de aprender a aprender 
e aprender a estudar (auto-disciplina, gestão do tempo, etc.).  

G. AUTO-AVALIAÇÃO. Capacidade de observar e analisar o seu comportamento 
(tomada de consciência de si e do seu estilo de aprendizagem; tomada de consciência de 
dificuldades e problemas na aprendizagem; etc.). 

H. AUTO-REGULAÇÃO. Capacidade de compreender os desempenhos esperados nas 
diferentes áreas de aprendizagem (critérios de excelência, regras, práticas, etc.) e de 
melhorar o seu desempenho escolar.  

I. EXPRESSÃO. Capacidade de se expressar em diversas linguagens em suporte digital.  

J. CRIATIVIDADE. Capacidade de pensar de forma criativa com recurso a diferentes 
tecnologias digitais.  

K. ÉTICA. Capacidade para usar recursos digitais para optimizar a aprendizagem, no 
respeito por normas de cidadania e de ética (respeito pelos direitos de autor, conduta 
para com os outros, etc.).  

Nesta fase do trabalho, a proposta de metas na área das TIC toma como domínios de 
referência sobretudo as competências relativas aos Planos I e II. 

 

Metas de Aprendizagem (existem 4) 



Domínio: Informação 

• Meta Final 1) O aluno utiliza recursos digitais on-line e off-line para pesquisar, 
seleccionar e tratar a informação, de acordo com os objectivos definidos e as 
orientações fornecidas pelo professor. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno reconhece diferentes ferramentas digitais de acesso à informação (dicionários 
digitais, enciclopédias digitais, motores de busca on-line, etc.) e identifica, com o apoio 
do professor, as características de cada uma delas. 

o O aluno prepara e realiza pesquisas digitais em endereços de Internet fornecidos, 
motores de busca on-line e fontes off-line, definindo previamente com o professor as 
ferramentas e as palavras-chave a utilizar. 

o O aluno selecciona, com o apoio do professor, a informação resultante de pesquisas 
digitais, identificando as ideias centrais do conteúdo e verificando a sua pertinência face 
aos objectivos da pesquisa. 

o O aluno classifica e organiza, em conjunto com o professor, a informação 
seleccionada, recorrendo a ferramentas digitais adequadas (programas de gráficos e/ou 
de desenho, ferramentas para criação de mapas conceptuais, etc.). 

Domínio: Comunicação 

o Meta Final 2) O aluno comunica e interage com outras pessoas, usando, com o apoio 
do professor, ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as 
regras de conduta subjacentes. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno reconhece diferentes ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona 
(programas de mensagens instantâneas, voz por IP, correio electrónico) e identifica, 
com o apoio do professor, as características de cada uma delas. 

� O aluno comunica, sob orientação do professor, com outras pessoas, utilizando as 
funcionalidades elementares das ferramentas de comunicação escolhidas e com respeito 
pelas regras de conduta subjacentes. 

� O aluno interage e colabora com outras pessoas, partilhando, sob orientação do 
professor, ideias e trabalhos em espaços on-line previamente concebidos para o efeito 
(páginas Web de projectos, blogues de turma, etc.).  

Domínio: Produção 

� Meta Final 3) O aluno desenvolve, com o apoio e orientação do professor, trabalhos 
escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para representar 
conhecimentos, ideias e sentimentos. 



Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno reconhece, com o apoio do professor, as características de diferentes 
ferramentas digitais (processador de texto, programas de apresentações electrónicas, 
programas de desenho, etc.). 

� O aluno cria, sob orientação do professor, documentos digitais simples (mapas de 
ideias, textos, relatos, apresentações electrónicas, desenhos, etc.), como resultado de 
tarefas de aprendizagem. 

� O aluno cria documentos digitais originais para exprimir ideias, emoções e 
sentimentos, utilizando as diferentes funcionalidades das ferramentas de desenho livre e 
produção de texto. 

Domínio: Segurança 

� Meta Final 4) O aluno adopta comportamentos elementares de segurança na 
utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno reconhece, com a ajuda do professor, a existência de perigos na utilização de 
ferramentas digitais (para o utilizador e para os equipamentos) e adopta 
comportamentos de segurança. 

� O aluno identifica, com o apoio do professor, a autoria da informação disponibilizada 
nas fontes electrónicas consultadas.  

O aluno assume comportamentos que respeitam as regras de conduta on-line 
(“Netiqueta”) e as normas de utilização subjacentes a cada ferramenta digital. 



Expressões Artísticas  
Introdução  

A Educação Artística no Ensino Básico desenvolve-se em quatro grandes áreas 
(Expressão Plástica e Educação Visual; Expressão e Educação Musical; Expressão 
Dramática/Teatro; e Dança).  

No 1.º Ciclo, estas quatro áreas mantêm a especificidade própria, mas organizam-se de 
forma integrada sob a designação genérica de Expressões Artísticas, sendo da 
responsabilidade do professor generalista. Pretende-se, assim, garantir a articulação 
horizontal interdisciplinar que caracteriza o currículo deste nível de ensino, 
assegurando, em simultâneo, a articulação vertical quer com a Educação Pré-Escolar, 
quer com os subsequentes ciclos do Ensino Básico. Para esta articulação sequencial 
pode contribuir, ainda, a coadjuvação de professores especialistas das diferentes áreas 
artísticas.  

Tal como na Educação Pré-escolar e nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, as metas 
finais do 1.º ciclo das diferentes expressões artísticas foram organizadas em domínios 
comuns, que decorrem dos eixos organizadores das competências definidos no 
Currículo Nacional. De acordo com esses eixos/domínios, surgem enunciados os 
subdomínios específicos para cada uma das expressões artísticas, os quais se mantêm 
nos restantes ciclos do Ensino Básico.  

Expressão Plástica  

As metas que se identificam como essenciais ao desenvolvimento de uma acção 
educativa que, desde cedo, proporcione vivências de diferentes universos visuais, 
assentam nos quatro eixos interdependentes que se conjugam para o desenvolvimento 
das competências em Literacia das Artes, considerados no “Currículo Nacional do 
Ensino Básico: Competências Essências”(p.152) que se designam: Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressão e Comunicação; Desenvolvimento da Criatividade; 
Apropriação das Linguagens Elementares das Artes; e Compreensão das Artes no 
Contexto, designados neste documento por Domínios.  

A estes eixos correspondem três organizadores das dimensões das competências 
específicas, a saber: fruição/contemplação; produção/criação e reflexão/interpretação. 
(p.159), os quais se subdividem em: Comunicação Visual e Elementos da forma, os 
quais, no contexto deste documento, são identificados como Subdomínios.  



Tendo por base nas competências essenciais para a Educação Artística e para a 
Expressão Plástica e Educação Visual e Tecnológica, como acima se refere, procurou-se 
articular verticalmente as metas definidas para cada um dos níveis/ciclos, considerando:  

 para a Educação Pré-Escolar, com as referências relativas à Expressão plástica das 
“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” (pp.61-63);  

 para o 1.º Ciclo, com o definido para a Expressão Plástica na “Organização 
Curricular e Programas: Programa 1.º Ciclo Ensino Básico” (pp.95- 103);  

 para o 2.º Ciclo, com o ”Programa de Educação Visual e Tecnológica Plano de 
Organização do Ensino-Aprendizagem”;  

 para o 3.º ciclo, com Ajustamento ao Programa de EV: Comunicação; Papel da 
Imagem na Comunicação”.  
 

Pressupondo-se uma articulação entre os diferentes níveis educativos, num plano de 
continuidade e de processos pedagógicos integrados e contextualizados que 
progressivamente levam a criança a fruir e contemplar universos visuais diversificados 
para enriquecer e ampliar o seu conhecimento, desenvolvendo o seu sentido estético, as 
metas para a Educação Pré-Escolar e as metas para os 1.º, 2.ºe 3.º Ciclos seguem uma 
orientação metodológica que contempla as mesmas dimensões da aprendizagem 
(contacto e diálogo com a obra de arte; aprendizagem das linguagens específicas, 
produção plástica, contacto com diversos materiais e meios tecnológicos e a expressão 
de juízos fundamentados de apreciação).  

Neste processo, cabe ao adulto/educador e ao professor uma adequação pedagógica 
perante diferentes níveis de desenvolvimento das crianças, uma vez que à mesma idade 
cronológica pode não corresponder o mesmo grau de conhecimento plástico-visual. 
Assim, as evidências de evolução na aquisição de conhecimento, verificam-se através 
do grau de concretização das acções de uma mesma dimensão da aprendizagem, 
nomeadamente no que se refere à aquisição da linguagem utilizada, aos modos 
expressivos (desenho, pintura, entre outros), aos materiais e meios tecnológicos 
envolvidos, ao aperfeiçoamento da composição plástica e intencionalidade expressiva, 
ao grau de autonomia manifestada e à capacidade de argumentação fundamentada.  

Em síntese, procura-se, nesta esta área, que os saberes sejam desenvolvidos de um 
modo globalizante, nos quais sejam integradas as seguintes dimensões:  



 Afirmação da cidadania - Reconhecimento da importância dos patrimónios cultural 
e artístico nacionais como valores indispensáveis ao desenvolvimento das capacidades 
de apreciação estética e artística, implicando a mobilização de processos de observação, 
análise, síntese e juízo critico (opiniões com critérios fundamentados); de modo a levar 
as crianças a um conhecimento mais profundo dos bens culturais, a uma maior 
proximidade e a uma maior capacidade de intervenção e preservação.  

− Sentido estético – Permitir oportunidades de enriquecer e alargar a experiência visual 
das crianças, possibilitando o contacto com a obra de arte, entre outras formas visuais, 
despertando o gosto para apreciar e fruir os diferentes contextos visuais.  

− Linguagem específica - Aquisição da linguagem da comunicação visual para 
identificar e analisar, com um vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos, 
técnicas em obras artísticas e noutras narrativas visuais, aplicando os saberes 
apreendidos em situações de observação e/ ou da sua criação plástica.  

− Contacto com a obra de arte – Utilização de obras de arte de diferentes épocas e 
culturas, sendo indesejável que se restrinja a Arte à tradição ocidental e em 
determinados períodos históricos.  

− Produção plástica - Experimentar plasticamente conceitos, temáticas e narrativas em 
diferentes meios expressivos, mobilizando os elementos da comunicação visual e os 
conhecimentos vivenciados nos diferentes contextos artísticos, dando especial relevo ao 
desenho, nas suas diferentes vertentes, como “exercício básico e insubstituível de toda a 
linguagem plástica e uma “ferramenta” essencial na estruturação do conhecimento 
visual”.  

− Linguagens digitais - Perceber a importância das linguagens digitais (Internet, 
computador, CDROM, fotografia; cinema de animação, entre outros) na interpretação 
de narrativas visuais e na concepção/produção de objectos plásticos nos quais se 
ensaiem soluções originais, diversificadas e alternativas, no âmbito da pintura, do 
desenho, do tratamento de imagem, de actividades interactivas e do processo de 
pesquisa (Internet).  
 

Expressão e Educação Musical  

A definição de metas para a música teve em conta que a abordagem a este domínio 
artístico pressupõe uma prática sistemática e contínua, com intencionalidades 
específicas direccionadas para um desenvolvimento progressivo de competências 
musicais, num processo que tem início com o nascimento da criança.  

As metas estão organizadas segundo os quatro eixos considerados no “Currículo 
Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais” (p.150) e nas “Orientações 
Programáticas do Ensino da Música para o 1.º Ciclo do Ensino Básico” (p.7), a saber: 
Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação; Desenvolvimento da 
Criatividade; Apropriação das Linguagens Elementares das Artes; e Compreensão das 
Artes no Contexto.  



A estes eixos correspondem quatro organizadores definidos para a música no “Currículo 
Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais” (p.170), a saber: Interpretação e 
Comunicação; Criação e Experimentação; Percepção Sonora e Musical; e Culturas 
Musicais nos Contextos.  

Tendo em consideração as competências essenciais para as Artes e as competências 
específicas para a Música definidas nos documentos citados, a elaboração das metas 
articulou-se também:  

 para a Educação Pré-Escolar, com as referências relativas à Expressão Musical das 
“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” (pp.63-65);  

 para o 1.º Ciclo, com o definido para a Expressão e Educação Musical na 
“Organização Curricular e Programas: Programa 1.º Ciclo Ensino Básico” (pp.67-74);  

 para o 2.º Ciclo, com o vol. I “Programa de Educação Musical” e com o vol. II 
“Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem” da “Organização Curricular e 
Programas: Ensino Básico, 2.º Ciclo”. Nas metas intermédias para o 5.º ano integraram-
se os conteúdos dos níveis I a VI do referido programa e, nas metas intermédias para o 
6.º ano, os conteúdos dos níveis VII a XII.  
 

Pressupondo-se uma articulação entre os diferentes níveis educativos, num plano de 
continuidade das acções musicais em termos programáticos e de desenvolvimento da 
criança, as metas de final de Pré-escolar, de 1.º Ciclo e de 2.º Ciclo seguem uma linha 
que contempla as mesmas tipologias de actividade musical (cantar, tocar, criar, 
investigar ou comunicar, por exemplo).  

Isso obriga a uma adequação didáctica perante diferentes níveis de maturação musical 
das crianças, uma vez que à mesma idade cronológica pode não corresponder o mesmo 
grau de desenvolvimento musical. Assim, as evidências de evolução na aquisição de 
competências musicais verificam-se através do grau de concretização das acções de uma 
mesma tipologia musical, nomeadamente no que se refere à crescente complexidade dos 
materiais musicais envolvidos, ao aperfeiçoamento da linguagem musical mobilizada e 
ao progressivo aumento da autonomia e da consciência musical.  

Expressão Dramática/ Teatro  

As Metas de Expressão Dramática/Teatro para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º 
Ciclo do Ensino Básico têm como referências axiais, respectivamente, as Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-Escolar e as linhas orientadoras do Currículo 
Nacional para o Ensino Básico: Competências Essenciais e da Organização Curricular 
e Programas [1.º Ciclo], tendo sido organizadas em metas globalizantes (para a 
Educação Pré-Escolar) e em metas progressivas, finais e intermédias (para o 1.º CEB).  



Para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, também com o 
objectivo de reforçar a desejável “articulação” entre ambos (v. Orientações 
Curriculares…, p. 57), as Metas estão estruturadas de acordo com os mesmos quatro 
domínios em que assenta o desenvolvimento das competências em “Literacia nas 
Artes”, definidos no Currículo Nacional para o Ensino Básico: (1) Apropriação das 
linguagens elementares das artes, (2) Desenvolvimento da capacidade de expressão e 
comunicação, (3) Desenvolvimento da criatividade e (4) Compreensão das artes no 
contexto (p. 152).  

Subjacente a estas Metas de Expressão Dramática/ Teatro, e no âmbito de cada um 
daqueles quatro domínios, está a definição de três subdomínios organizadores das 
competências específicas (que, de resto, outras áreas já tinham proposto no próprio 
Currículo Nacional, embora de modo distinto): (i) Experimentação e Criação, (ii) 
Fruição e Análise e (iii) Pesquisa. Estes subdomínios, que atravessam 
complementarmente os domínios, reforçam a perspectiva de que o desenvolvimento da 
expressão artística, do sentido estético, da criatividade, da comunicação e da capacidade 
crítica em artes está em directa conexão com a aprendizagem gradual das linguagens 
artísticas e com o regular contacto com contextos culturais e artísticos, através de 
práticas diferenciadas e desafiadoras (entre as quais se evidencia o acesso a espectáculos 
de teatro e de outras artes performativas).  

Estas Metas – estabelecidas numa lógica de integração/complementaridade, de 
complexidade progressiva e de flexibilidade, considerando as particularidades de cada 
criança, de cada grupo e de cada contexto – indicam aprendizagens concretas e 
competências específicas, contextualizadas (/contextualizáveis) em diferentes ambientes 
educativos, escolares e extra-escolares (no contexto familiar, mas também em teatros, 
centros culturais, associações, museus…), pelos educadores/professores e pelas 
famílias, com a oportuna colaboração de agentes sociais, culturais e artísticos.  

É de notar que, das práticas mais espontâneas de apreensão das vivências quotidianas às 
experiências mais estruturadas de recriação do real, as abordagens da área de Expressão 
Dramática/ Teatro contemplam estratégias, actividades e recursos, com finalidades 
distintas, que encerram designações e conceitos nem sempre consensuais e nalguns 
casos usados equivocamente na mesma acepção. No sentido de simplificar e distinguir a 
terminologia usada, as Metas integram genericamente “actividades dramáticas” e 
“projectos de teatro”. As actividades dramáticas visam essencialmente o 
desenvolvimento de experiências criativas individuais e grupais, de carácter pontual, e 
englobam: na Educação Pré-Escolar, o “faz-de-conta”, espontâneo (por iniciativa da 
criança e suportada nos seus recursos, com ou sem acompanhamento do adulto) ou 
estruturado (sugerido e/ou orientado pelo adulto); e, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, o 
“jogo dramático” (experiência lúdica de criação de situações fictícias e de assunção de 
“papéis”) e a “improvisação” (enquadramento “cénico” para treino, espontâneo ou 
preparado, de competências expressivas e comunicativas). Os projectos de teatro, tanto 
na Educação Pré-Escolar como no 1.º Ciclo do Ensino Básico, requerem planeamento e 
uma concretização mais complexa, com o provável apoio do adulto, não têm carácter 
pontual, assentam na linguagem artística específica (incluem “representação”, 
repetição/ensaio e encenação) e visam, em princípio, a apresentação a um público.  



Tanto nas actividades dramáticas como nos projectos de teatro, na Educação Pré-
Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, estas Metas perseguem, progressivamente, seis 
componentes da linguagem teatral que, de certo modo, os documentos orientadores 
distinguem: o corpo, a voz, o espaço e os objectos (quatro temas do Bloco 1 do 
Programa do 1.º Ciclo), a personagem e o texto (/história). Embora as abordagens a 
estas componentes sejam propícias a estratégias de reciclagem e reutilização de 
materiais, estas opções não devem invalidar o acesso à experimentação de recursos 
específicos e adequados.  

Dança  

A definição de metas para a DANÇA teve em conta que a abordagem a este domínio 
artístico pressupõe uma prática sistemática e contínua, com intencionalidades 
específicas direccionadas para um desenvolvimento progressivo de competências 
motoras, expressivas e artísticas, num processo gradual de desenvolvimento da criança.  

As metas estão organizadas segundo os quatro eixos essenciais a saber: 
Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação; Desenvolvimento da 
Criatividade; Apropriação das Linguagens Elementares das Artes; e Compreensão das 
Artes no Contexto.  

Tendo em consideração as competências essenciais para as Artes e as competências 
específicas da Dança, a elaboração das metas articulou-se pressupõe uma articulação 
entre os vários níveis educativos, os diferentes conteúdos programáticos e os conteúdos 
artísticos num plano de continuidade dos desempenhos em Dança.  

Deste modo, as metas de Dança foram elaboradas com base nos conceitos educativos de 
autores e pedagogos reconhecidos e procuramos assegurar que os alunos desenvolvam e 
adquiram conhecimentos fundamentais, de uma forma contextualizada através de uma 
metodologia lúdica, temática e criativa. Assim as competências de dança propostas, 
pretendem ajudar os alunos a desenvolver a sua literacia motora, compreensão, criação e 
apreciação das componentes da dança através de trabalhos que utilizam formas, ritmos e 
elementos básicos da expressão motora. Estes elementos básicos, serão relacionados 
com a realidade envolvente, com o património cultural e transcultural, de modo a 
possibilitar aos alunos comunicar, interpretar, interagir, partilhar, observar e emitir 
apreciações mais conscientes.  

Em síntese, as metas sugerem uma abordagem temática e estratégias lúdicas e criativas 
adequadas aos alunos que favoreçam o dançar num espaço e num tempo e sobretudo 
desenvolvam o pensamento divergente. Os alunos necessitam de adquirir uma série de 
conhecimentos específicos de Dança que lhes permitem desenvolver um vocabulário 
motor que lhes potencializa a criação e a comunicação performativa.  



No primeiro ciclo, para além de exploração e conhecimento dos elementos 
fundamentais da dança (corpo, espaço, tempo, dinâmica e relações), pretende-se ainda 
que as crianças possam explorar situações reais e ou imaginárias, a partir de estímulos 
sensoriais, de histórias, jogos, poemas ou outras obras artísticas, de modo a poderem 
expandir capacidades de resposta não verbal apropriadas à comunicação através da 
dança. Com estas metas ficam asseguradas as condições para que os alunos possam 
participar activamente na observação e construção de trabalhos de Dança variados em 
que expõe também as suas “habilidades performativas”.  

A Dança como actividade educativa não deve ser fechada ao seu domínio específico, 
mas deve interagir com a realidade envolvente, no espaço das diversas disciplinas 
artísticas e no âmbito do currículo como um todo. Assim, propõe-se a abordagem dos 
saberes e das linguagens técnico-formais da dança (domínio do instrumento corpo e dos 
materiais espaço, tempo, dinâmica e relações) de uma forma integrada no projecto 
educativo global. Deste modo, ao fomentar a articulação com o meio e com as áreas 
curriculares próximas e complementares, favorece-se o desejável reconhecimento 
multicultural e interdisciplinar. 

 

Domínio: Exp Dramática / Teatro - Desenvolvimento da Capacidade de Exp. e Com. 

Subdomínio: Experimentação e Criação/ Fruição e Análise / Pesquisa 

• Meta Final 1) O aluno explora as suas potencialidades expressivas e comunicativas 
em situações de prática e avaliação de actividades dramáticas e projectos de teatro. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes 
actividades (de movimento livre ou orientado, execução/reprodução gestual, mímica, 
criação de personagens…). 

o O aluno explora as possibilidades expressivas da voz (timbre, intensidade, altura, 
duração, entoação…), adequando o seu uso a diferentes contextos e situações de 
comunicação. 

o O aluno exprime e justifica opiniões pessoais, em situações de 
experimentação/criação, de fruição e de pesquisa. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno explora e comenta as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes actividades (de movimento livre ou orientado, reprodução, mímica, criação 
de personagens…), reconhecendo-o como instrumento que comunica. 

o O aluno lê e comunica oralmente, tendo em atenção o controlo da respiração e 
aspectos da técnica vocal (articulação, projecção…) e adequando as possibilidades 
expressivas da voz a diferentes contextos e situações de comunicação. 



o O aluno exprime e justifica opiniões pessoais e comunica informação específica e 
relevante, em situações de experimentação/criação, de fruição e de pesquisa. 

Domínio: Exp Dramática/Teatro - Desenvolvimento da Criatividade 

Subdomínio: Experimentação e Criação/ Fruição e Análise / Pesquisa 

o Meta Final 2) O aluno integra os conhecimentos adquiridos em novas formas de 
apreciação de actividades dramáticas e espectáculos de teatro, bem como em soluções 
originais, diversificadas e alternativas para os desafios criativos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno explora (diferentes níveis e direcções, características específicas…) e recria 
o espaço e os objectos, com função real ou imaginária, e inventa, recria, constrói e 
manipula adereços e formas animadas. 

� O aluno constrói textos dramáticos e/ou guiões cénicos, inventando e/ou compondo 
histórias a partir de diferentes estímulos (jogos, improvisações, imagens sequenciadas, 
outras histórias, músicas…) e registando por meio de iconografia e/ou texto. 

� O aluno cria, explora e apresenta personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

� O aluno improvisa e cria pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, sozinho 
e em grupo, em processos espontâneos e preparados. 

� O aluno participa na concepção, no planeamento, na operacionalização e na 
avaliação de projectos de teatro. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno explora e recria o espaço com recurso a elementos plásticos e tecnológicos 
produtores de signos (formas, imagens, luz, som…) e inventa, recria, constrói e 
manipula objectos (adereços, formas animadas…), experimentando intencionalmente 
diferentes materiais e técnicas (recurso a partes articuladas; variação de cor, forma e 
volume…) para obter efeitos distintos. 

� O aluno exercita a escrita dramática criativa, espontaneamente ou por sugestão de 
outrem, explorando vários processos de criação (escrita directa; decorrente de trabalho 
cénico; a partir de textos não dramáticos…). 

� O aluno cria, explora, apresenta e analisa personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

� O aluno improvisa e cria pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, sozinho 
e em grupo, em processos espontâneos e preparados, antecipando e explorando 
intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na acção e de “saída”. 



� O aluno idealiza, planifica, operacionaliza e avalia projectos de teatro, 
experimentando criativamente diferentes funções, com orientação do adulto e/ou 
autonomamente. 

Domínio: Exp Dramática/Teatro- Aprop. da Linguagem Elementar da Exp. Dramática 

Subdomínio: Experimentação e Criação / Fruição e Análise / Pesquisa 

� Meta Final 3) O aluno adquire e aplica a linguagem elementar do teatro para 
nomear e analisar actividades, técnicas e funções desta arte performativa, em situações 
de criação, de fruição e de estudo. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno participa em práticas de jogo dramático, improvisação e representação. 

� O aluno experimenta e nomeia, em actividades dramáticas e projectos de teatro, 
diferentes técnicas de representação: teatro com actores em cena, teatro de formas 
animadas (teatro de sombras; teatro de objectos; máscara; teatro de marionetas – luva, 
dedo, varas, fios…) e técnicas mistas. 

� O aluno experimenta e nomeia diferentes funções/tarefas convencionais no processo 
de criação teatral: texto dramático/dramaturgo, encenação/encenador, 
representação/actor-actriz, figurino/figurinista, cenografia/cenógrafo…). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno distingue, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 
improvisação e representação. 

� O aluno nomeia e mobiliza, intencionalmente, em actividades dramáticas e projectos 
de teatro, diferentes técnicas de representação: teatro de actor, teatro de formas 
animadas (teatro de sombras; teatro de objectos; máscara, teatro de marionetas – luva, 
dedo, varas, fios…) e técnicas mistas. 

� O aluno experimenta, nomeia e descreve diferentes funções/tarefas convencionais no 
processo de criação teatral (texto dramático/dramaturgo, encenação/encenador, 
representação/actor-actriz, figurino/figurinista, cenografia/cenógrafo…). 

� Meta Final 4) O aluno adquire e aplica a linguagem elementar do teatro para 
nomear e analisar componentes da construção performativa, em situações de criação, 
de fruição e de estudo. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno experimenta diferentes modalidades de espaço cénico (uma frente, várias 
frentes, em arena…), envolvendo recursos técnicos específicos (projectores de luz, mesa 
de som…) e/ou dispositivos alternativos (lanternas/retroprojector, leitor de CD…). 



� O aluno utiliza, em actividades dramáticas e projectos de teatro, objectos com 
diferentes funções (indutores, adereços e formas animadas). 

� O aluno distingue o texto dramático de outros tipos de texto, tendo em conta a 
mancha gráfica, a estrutura (monólogo ou diálogo) e a dispensabilidade do narrador. 

� O aluno cria, apresenta e comenta personagens, espontaneamente ou por sugestão de 
outrem, com recurso a diferentes indutores (história, espaço, objecto, personagem, 
música…). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno reconhece e implanta, nas suas criações, diferentes modalidades de espaço 
cénico (uma frente, várias frentes, em arena…), envolvendo recursos técnicos 
específicos (projectores de luz, mesa de som…) e/ou dispositivos alternativos 
(lanternas/retroprojector, leitor de CD…). 

� O aluno utiliza, em actividades dramáticas e projectos de teatro, objectos com 
diferentes funções (indutores, adereços e formas animadas), distinguindo-as e 
nomeando-as. 

� O aluno reconhece especificidades formais do texto dramático convencional 
(estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, actos, quadros…; componentes 
textuais – falas e didascálias), em produções próprias ou de outrem. 

� O aluno cria, apresenta e analisa personagens, com recurso a diferentes indutores 
e/ou materiais pesquisados e organizados (bilhete de identidade da personagem, álbum 
fotográfico da personagem…). 

Domínio: Exp Dramática/Teatro - Compreensão das Artes no Contexto 

Subdomínio: Experimentação e Criação/ Fruição e Análise / Pesquisa 

� Meta Final 5) O aluno reconhece e analisa práticas teatrais de diferentes estilos, 
géneros e origens culturais, com as quais contacta em contextos diversificados (grande 
sala, sala-estúdio, rua…) e com recurso a vários suportes (bibliográfico, audiovisual, 
multimédia, digital…). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece o teatro como prática artística presencial, identificando diferentes 
estilos (teatro de palco, teatro de “proximidade”, teatro de rua, café-teatro…), funções 
de concepção e realização do espectáculo e recursos físicos e materiais que o teatro 
mobiliza. 

� O aluno identifica elementos e técnicas de outras artes e áreas de conhecimento 
(textos de vários tipos, música e outras sonoridades, luz, coreografia, criação plástica…) 
utilizados no teatro. 



� O aluno analisa os espectáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado e 
específico e expressando uma opinião pessoal. 

� O aluno pesquisa e organiza, em vários suportes, informação sobre teatro e comunica 
os seus resultados. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, 
drama…), funções de concepção e realização do espectáculo e recursos físicos e 
materiais que o teatro mobiliza. 

� O aluno reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações entre 
este e outras artes e áreas de conhecimento. 

� O aluno analisa os espectáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado e 
específico e articulando o conhecimento de aspectos contextuais (relativos ao texto, à 
montagem, ao momento da apresentação…) com uma interpretação pessoal. 

� O aluno pesquisa e organiza, em vários suportes, informação sobre reportórios 
(textos dramáticos de autor, contos tradicionais…), criadores e práticas teatrais de 
diferentes culturas e comunica, oralmente e por escrito, os seus resultados. 

Domínio: Expressão Musical - Desenvolvimento da Capacidade de Exp. e Com. 

Subdomínio: Interpretação e Comunicação 

� Meta Final 6) O aluno canta sozinho e em grupo, com intencionalidade expressiva, 
canções de diferentes formas, géneros e estilos, em métrica binária e ternária, 
utilizando a memória. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reproduz vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção mediante 
um modelo (agudo e grave; subida, descida e permanência). 

� O aluno reproduz vocalmente melodias e ritmos com diferentes intensidades 
mediante um modelo (intensidades forte, fraca e média). 

� O aluno reproduz vocalmente melodias e ritmos com diferentes andamentos 
mediante um modelo (pulsação lenta, rápida e média). 

� O aluno interpreta uma canção controlando vocalmente mudanças súbitas de 
andamento e de intensidade. 

� O aluno interpreta uma canção respeitando a sua estrutura rítmica. 

� O aluno participa, cantando, em manifestações artísticas públicas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� O aluno canta controlando a emissão vocal em termos de afinação e respiração. 

� O aluno controla vocalmente a mudança progressiva da intensidade de uma canção 
(dinâmicas em crescendo e em diminuendo). 

� O aluno controla vocalmente a mudança progressiva da andamento de uma canção 
(pulsação em accelerando e em rallentando). 

� O aluno decide sobre o andamento e a dinâmica na interpretação de uma canção. 

� O aluno interpreta canções em cânone e canções com secções em coro e em solo. 

� O aluno articula correctamente o texto de uma canção (acentuação silábica, 
fraseado). 

� O aluno interpreta peças vocais integradas em manifestações de movimento, dança 
e/ou teatro. 

� Meta Final 7) O aluno toca sozinho e em grupo, peças de diferentes formas, géneros, 
estilos e culturas, utilizando técnicas diferenciadas de acordo com a tipologia musical, 
em instrumentos não convencionais e convencionais na interpretação de música 
instrumental ou vocal acompanhada.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno marca o primeiro tempo do compasso, a pulsação e a divisão do tempo, em 
métrica binária e ternária. 

� O aluno reproduz padrões rítmicos mediante um modelo, utilizando percussão 
corporal e instrumentos. 

� O aluno realiza ostinatos com percussão corporal e com instrumentos não 
convencionais e convencionais, mantendo a pulsação. 

� O aluno interpreta frases rítmicas em diferentes andamentos e dinâmicas, com 
mudanças súbitas e progressivas, em percussão corporal. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno interpreta frases rítmicas em diferentes andamentos e dinâmicas, com 
mudanças súbitas e progressivas, em instrumentos não convencionais e convencionais. 

� O aluno sincroniza-se ritmicamente com o grande grupo na interpretação de uma 
peça com duas ou mais partes. 

� O aluno decide sobre o andamento e a dinâmica na interpretação de uma peça 
instrumental. 

� O aluno interpreta peças instrumentais para acompanhar canções. 



� O aluno executa publicamente peças instrumentais integradas em manifestações de 
movimento, dança e/ou teatro. 

� Meta Final 8) O aluno analisa e comenta audições de música gravada e ao vivo de 
acordo com os conceitos adquiridos e códigos que conhece, utilizando vocabulário 
apropriado.  

� Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica e nomeia as componentes dinâmicas forte, piano e mezzo-forte. 

� O aluno identifica e nomeia os andamentos lento, presto e moderato. 

� O aluno identifica a estrutura formal de uma canção e/ou de uma peça instrumental 
(introdução e coda, refrão, secções das formas AA, AB e ABA). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica, nomeia e descreve dinâmicas em crescendo e em diminuendo. 

� O aluno identifica, nomeia e descreve alterações de andamento (accelerando e 
rallentando). 

� O aluno reconhece frases rítmicas e/ou melódicas repetitivas e contrastantes, em 
pergunta e resposta. 

� O aluno identifica a estrutura formal de uma canção e/ou de uma peça instrumental 
(cânone, rondó). 

Domínio: Expressão Musical - Desenvolvimento da Criatividade 

Subdomínio: Criação e Experimentação 

� Meta Final 9) O aluno improvisa e compõe acompanhamentos e pequenas peças 
musicais, utilizando a voz, o corpo e instrumentos não convencionais e convencionais.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno utiliza diferentes fontes sonoras para explorar elementos básicos da música. 

� O aluno improvisa ritmos com percussão corporal, com instrumentos não 
convencionais e convencionais, em colectivo e individualmente. 

� O aluno selecciona timbres para a realização de acompanhamento rítmico de uma 
canção ou música gravada. 

� O aluno improvisa melodias, utilizando a voz e instrumentos convencionais. 

� O aluno grava as suas improvisações para análise. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� O aluno modifica intencionalmente materiais e objectos para obter efeitos sonoros 
diversos. 

� O aluno utiliza elementos básicos da música em criações próprias, colectivas ou 
individuais. 

� O aluno cria e organiza ostinatos rítmicos para acompanhamento de uma canção ou 
música gravada. 

� O aluno improvisa em pergunta e resposta, em grande grupo e a solo, utilizando a 
voz e instrumentos de percussão. 

� O aluno cria frases e secções rítmicas, organizando-as em peças corporais ou 
instrumentais. 

� O aluno improvisa e cria pequenas peças segundo várias estruturas de organização 
musical (AA, AB, ABA, rondó). 

� O aluno grava as suas criações musicais para avaliação e aperfeiçoamento. 

� Meta Final 10) O aluno expressa ideias sonoras utilizando recursos técnico-
artísticos elementares, tendo em conta diversos estímulos e/ou intenções. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno explora as potencialidades expressivas da voz e de diferentes materiais 
sonoros. 

� O aluno improvisa em colectivo e individualmente sequências sonoras para 
sequências de movimento. 

� O aluno improvisa em colectivo e individualmente ambientes sonoros para histórias. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno selecciona materiais sonoros e organiza ideias musicais para criar texturas e 
ambientes sonoros associados a movimento, danças e histórias. 

� Meta Final 11) O aluno cria códigos para registo gráfico de criações musicais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno inventa diferentes grafismos não convencionais para representar dinâmicas, 
timbres, alturas, durações e formas musicais. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno cria símbolos gráficos não convencionais para representação de sequências e 
texturas sonoras vocais, corporais e instrumentais. 

Domínio: Expressão Musical - Apropriação da Linguagem Elementar da Música 



Subdomínio: Percepção Sonora e Musical 

� Meta Final 12) O aluno identifica, analisa e descreve características rítmicas, 
melódicas, tímbricas e formais da música.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece e identifica auditivamente características rítmicas, melódicas, 
tímbricas e formais da música. 

� O aluno associa vocabulário musical a fenómenos sonoros vivenciados. 

� O aluno identifica visual e auditivamente instrumentos musicais diversificados. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno analisa e descreve verbalmente características rítmicas, melódicas, tímbricas 
e formais da música, utilizando vocabulário musical específico. 

� O aluno caracteriza diferentes tipos de instrumentos musicais. 

� O aluno reconhece e nomeia especificidades musicais em obras gravadas de 
diferentes géneros, estilos e culturas. 

� Meta Final 13) O aluno utiliza notação não convencional para ler e expressar ideias 
musicais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno utiliza diferentes grafismos não convencionais para representar dinâmicas, 
timbres, alturas, durações e formas musicais. 

� O aluno lê simbologia não convencional representativa de sequências e texturas 
sonoras vocais, corporais e instrumentais. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno lê e interpreta partituras vocais e instrumentais em notação não 
convencional. 

� O aluno regista ostinatos e frases rítmicas com grafismos não convencionais. 

� O aluno regista com simbologia não convencional pequenas composições vocais, 
corporais e instrumentais. 

Domínio: Expressão Musical - Compreensão das Artes no Contexto 

Subdomínio: Culturas Musicais nos Contextos 

� Meta Final 14) O aluno reconhece e valoriza a música como construção social, 
como património e como factor de identidade social e cultural. 



Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno reconhece a música como parte do quotidiano. 

� O aluno reconhece a diversidade do panorama musical de tradição oral. 

� O aluno identifica auditivamente canções de diferentes géneros, estilos e culturas 
musicais. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica diferentes estilos e géneros musicais e os contextos socioculturais 
onde se inserem. 

� O aluno reconhece as diferentes relações entre a música e outras artes e áreas de 
conhecimento. 

� O aluno recolhe e organiza informação sobre repertórios e práticas musicais de 
diferentes culturas (no espaço geográfico) e comunica, oralmente e por escrito, os 
resultados das suas pesquisas. 

Domínio: Dança - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

Subdomínio: Expressão - Comunicação 

� Meta Final 15) O aluno expressa de forma não-verbal diversas temáticas da 
realidade envolvente, utilizando de modo eficaz o potencial comunicativo do corpo.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno utiliza o corpo de acordo com os modelos técnicos estipulados. 

• O aluno comunica as temáticas da dança através de desempenhos motores e 
expressivos adequados às mensagens. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno interpreta o seu papel coreográfico de acordo com as temáticas e 
personagens.  

• O aluno desempenha o seu papel coreográfico em consonância com os contextos e os 
materiais da intervenção performativa. 

Subdomínio: Partilha - Interacção 

• Meta Final 16) O aluno, individualmente e em grupo, apresenta, interage e partilha 
com as audiências peças de dança e pequenos estudos coreográficos de diferentes 
formas, géneros, estilos e culturas.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 



o O aluno reconhece os efeitos e o valor do desempenho artístico e interage com os 
colegas e professor sobre as experiências de dança. 

o O aluno interage com as audiências, recebendo e aceitando as críticas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno apresenta e partilha com as audiências habilidades básicas de comunicação e 
intervenção performativa. 

o O aluno relaciona a apresentação de diferentes obras de dança com o património 
natural e artístico, compreendendo a diferença entre os aspectos funcional e o estético. 

Subdomínio: Interpretação e Comunicação 

o Meta Final 17) O aluno interpreta temas, ideias, emoções e sentimentos, 
mobilizando o vocabulário específico da dança.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno interpreta sequências de dança, movimentando-se de forma coordenada e 
apropriada à temática.  

� O aluno participa através da dança em manifestações artísticas públicas, 
ultrapassando as inibições face ao público. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno interage com os colegas no sentido de procurar o sucesso pessoal e o do 
grupo na apresentação da performance. 

� O aluno demonstra habilidade motora, expressividade, atitude e presença em cena. 

Domínio: Dança - Desenvolvimento da Criatividade 

Subdomínio: Criação - Experimentação 

� Meta Final 18) O aluno, individualmente ou em grupo, explora, inventa, improvisa e 
compõe sequências lógicas de movimentos a partir de modelos apresentados sobre as 
várias formas e estilos de dança. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno explora, cria e recria movimentos a partir de temáticas. 

� O aluno inventa movimentos, de forma individual ou em grupo, de acordo com os 
estímulos solicitados pelo professor: corpo (alguns segmentos corporais), espaço 
(planos vertical/horizontal, níveis superior/inferior, direcções frente/trás) e ritmo 
(acentos fortes/fracos e durações longas/curtas).  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 



� O aluno cria e recria sequências e pequenas danças a partir de movimentos, formas 
espaciais e estruturas rítmicas.  

� O aluno inventa, de forma individual ou em grupo, vários movimentos de acordo 
com as acções, os temas solicitados pelo professor: corpo (diferentes segmentos 
corporais), espaciais (vários planos, níveis e direcções) e ritmo (acentos fortes/fracos e 
durações longas/curtas). 

� Meta Final 19) O aluno cria formas corporais e estruturas rítmicas, de modo a 
possibilitar a interpretação de movimentos originais.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno inventa diferentes grafismos não convencionais para representar a duração e 
acentuação do movimento. 

� O aluno interpreta a escrita simbólica com batimentos de mãos e de pés. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno cria símbolos gráficos não convencionais para representação das estruturas 
rítmicas (dinâmica e duração) de algumas sequências de dança. 

� O aluno lê e interpreta simbologia não convencional representativa de sequências de 
dança. 

Subdomínio: Relação - Interacção 

� Meta Final 20) O aluno contribui para a construção de sequências de dança com 
base em regras de improvisação/composição e de acordo com alguns modelos de 
intervenção coreográfica. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno constrói frases e sequências de movimento a partir de os modelos 
apresentados pelo professor. 

� O aluno participa na organização e reorganização das peças do “puzzle” coreográfico 
de acordo com regras de improvisação.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno improvisa e colabora na composição de sequências dançadas de acordo com 
um tema específico.  

� O aluno inventa soluções para os problemas propostos no processo de 
concepção/produção de sequências e formas de dança.  

Domínio: Dança - Apropriação da Linguagem Elementar da Dança 



Subdomínio: Conhecimento e Vivência da Dança 

Meta Final 21) O aluno pratica, identifica e contextualiza diferentes formas de dança e 
sua terminologia básica.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno pratica e reconhece os conceitos básicos e a terminologia relacionada com 
algumas formas ou estilos de dança. 

• O aluno identifica estilos de dança em diversas manifestações do património 
artístico. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno pratica, compreende e aceita formas de dança de diferentes patrimónios 
culturais. 

• O aluno reconhece e contextualiza conceitos fundamentais da apresentação cénica 
(palco, espectáculo, público). 

Subdomínio: Conhecimento de Materiais Coreográficos 

• Meta Final 22) O aluno apropria-se dos materiais espaciais (foco, planos, níveis, 
direcções, volumes) e os temporais (duração e intensidade) para interpretar sequências 
de dança.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno reconhece e interpreta diferentes formas de evoluir no espaço (trajectórias 
curvas e rectilíneas) e diferentes direcções (frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo e 
direito), planos (vertical, horizontal), níveis (superior, médio e inferior) e volumes 
(grande, pequena e média amplitude). 

o O aluno identifica e interpreta estruturas rítmicas com diferentes elementos do tempo 
(longo, curto) e da dinâmica (forte, fraca). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno reconhece e utiliza nas sequências de dança diferentes formas de evoluir no 
espaço e no tempo.  

o O aluno reconhece e utiliza em pequenas coreografias várias estruturas rítmicas e 
diversos materiais coreográficos. 

Domínio: Dança - Compreensão das Artes no Contexto 

Subdomínio: Apreciação - Fruição 



• Meta Final 23) O aluno observa, analisa e comenta peças de dança em diferentes 
contextos.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno emite apreciações e críticas sobre as apresentações de dança, de acordo com 
os conhecimentos adquiridos  

o O aluno aprecia os trabalhos de dança, explicitando os aspectos mais significativos.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno exprime critérios de apreciação perante às obras de arte. 

o O aluno avalia o seu trabalho e dos colegas emitindo críticas fundamentadas.  

Domínio: Expressão Plástica - Compreensão das Artes no Contexto 

Subdomínio: Comunicação Visual 

o Meta Final 24) O aluno é capaz de ler e analisar diferentes formas visuais (e.g. 
natureza, obra de arte, arquitectura, design, objectos do quotidiano, entre outras) através 
do contacto com diferentes modalidades expressivas (pintura, escultura, fotografia, 
cartaz, banda desenhada, entre outros) em diferentes contextos: físico (museus, 
catálogos, monumentos, galerias e outros centros de cultura) e digital (Internet, 
CDROM). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno contacta com as diferentes instituições de cultura e com diferentes formas 
visuais. 

� O aluno pesquisa, em vários suportes, as diferentes manifestações culturais 
(património artístico) nacional, tomando contacto com as diferenças culturais.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno reconhece a importância de contactar com as diferentes instituições de 
cultura e com diferentes formas visuais. 

� O aluno analisa as imagens utilizando um vocabulário adequado e específico (linha, 
cor, ritmo, textura,…), articulando-o com as suas vivências e com o contexto das formas 
visuais/imagens. 

Domínio: Expressão Plástica - Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 

Subdomínio: Comunicação Visual e Elementos da Forma 

� Meta Final 25) O aluno adquire e aplica a linguagem elementar das artes visuais para 
identificar e analisar, com um vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e 



técnicas em obras artísticas e noutras narrativas visuais, em situações de observação 
e/ou da sua criação plástica.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno nomeia os elementos visuais (cor, linha, forma, textura) na observação de 
imagens da natureza, da obra de arte (pintura, escultura, desenho, banda desenhada, 
fotografia, entre outras). 

� O aluno identifica os elementos visuais (cor, linha, forma, textura) em imagens da 
natureza (paisagens), na obra de arte (antiga, moderna e contemporânea) e noutros 
objectos culturais. 

� O aluno utiliza, nas suas composições plásticas, os elementos visuais a partir de 
temas (e.g. cidade, paisagens, entre outras) e histórias construídas por ele ou sugeridas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno nomeia os elementos visuais (cor, linha, forma, textura, plano, luz, volume) 
na observação de imagens da natureza, das obras de arte antiga, moderna e 
contemporânea (pintura, escultura, desenho, banda desenhada, fotografia, entre outras), 
integrando-os nos temas e nos contextos.  

� O aluno utiliza, intencionalmente, nas suas composições plásticas os elementos 
visuais a partir de conceitos (ritmo, movimento..), temas/narrativas.  

� Meta Final 26) O aluno identifica a representação da figura humana (proporção 
natural e a desproporção) em diversos suportes: físico (museus e outros centros de arte, 
catálogos,...) e digital (Internet, CDROM,...), compreendendo a intencionalidade do 
efeito da deformação como meio expressivo.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno refere, em diferentes modos expressivos de representação da figura humana, 
as características dos corpos representados, destacando alguns dos seus atributos 
(alto/baixo; gordo/magro; claro/escuro; contorno fino/contorno grosso). 

� O aluno identifica as diferenças e semelhanças entre imagens que representem a 
figura humana, nas quais seja saliente a proporção natural e a desproporção. 

� O aluno utiliza vários modos expressivos e/ou técnicas nas composições plásticas (o 
desenho, a fotografia, a pintura, a colagem, Software educativo) e vários materiais (lápis 
de carvão, pastel de óleo ou seco, tintas, entre outras) para a representação da figura 
humana em ambientes imaginados ou sugeridos.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno justifica diferenças e semelhanças entre imagens que representem a figura 
humana, nas quais seja saliente a proporção natural e a desproporção.  



� O aluno representa plasticamente, retratos e auto retratos, através de meios 
expressivos diferenciados (pintura, colagem, entre outros), utilizando modos de 
representação de acordo com as proporções naturais e a deformação enquanto elemento 
estético. 

� Meta Final 27) O aluno descreve a cor em situações do mundo que nos rodeia 
(natureza, obras de arte, arquitectura, design, objectos do quotidiano, entre outros 
objectos culturais) e explicita a sua importância na aparência visual dos objectos. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno nomeia as cores em narrativas visuais e algumas das suas características 
(claro/escuro; frias/quentes), integrando-as no tema ou na situação que a imagem 
representa ou “parece” representar. 

� O aluno identifica as cores primárias, através do circulo cromático, de jogos e de 
experiências com a mistura de cores, e reconhece que a partir destas se podem formar 
outras cores (secundárias).  

� O aluno cria composições plásticas com manchas livres de cor, utilizando a pintura 
(tintas, pastel de óleo ou seco, colagem, técnica mista). 

� O aluno representa plasticamente objectos, situações, ilustrações de histórias e temas, 
através da pintura (tintas, pastel de óleo ou seco, colagem, técnica mista e os meios 
digitais). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno identifica, em narrativas visuais cujo elemento predominante é a cor, as 
qualidades da cor (quente/fria; primária/secundária; tonalidade: claro/escuro), 
integrando-as no tema ou na situação que a imagem representa ou “parece” representar. 

� O aluno representa plasticamente objectos, situações, ilustrações de histórias e temas, 
através da pintura (tintas, pastel de óleo ou seco, colagem, técnica mista e meios 
digitais), evidenciando que a cor vale por si e que não é necessário representar 
“fielmente os elementos observados”. 

� Meta Final 28) O aluno reconhece o valor expressivo da linha, num contexto 
figurativo ou abstracto, recorrendo ao património natural (natureza e cenas do 
quotidiano) e ao património artístico (monumentos e museus), em suportes físicos e/ou 
digitais.  

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno identifica os vários tipos de linhas (abertas, fechadas, verticais, horizontais, 
curvas, rectas, ziguezague) na natureza, nos objectos do quotidiano, nas diferentes 
manifestações artísticas (arquitectura, design, obra de arte, entre outras). 



� O aluno cria composições plásticas a partir de linhas de espessuras, cores e materiais 
diferentes, utilizando o desenho e/ou a pintura ou através de outros meios (digitais). 

  Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno reconhece os efeitos de volume e de espaço que os diferentes tipos de linha 
produzem, através de jogos de ilusão óptica, disponíveis em imagens e material 
didáctico/educativo (livros de arte para crianças, propostas lúdicas em CDROM e nos 
sítios Web de museus e outros centros de cultura).  

• O aluno discrimina e regista, através de fotografia e desenho, os vários tipos de 
linhas que estão disponíveis na natureza, nos objectos do quotidiano e nas diferentes 
manifestações artísticas (arquitectura, design, obra de arte, entre outras). 

  Meta Final 29) O aluno reconhece e relaciona as diferentes formas dos objectos no 
património natural (natureza, objectos do quotidiano) e no património artístico (pintura, 
escultura, arquitectura, entre outros), compreendendo a diferença entre valor utilitário e 
estético das formas. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

• O aluno enumera na natureza, no seu quotidiano e nas obras de arte (pintura, 
escultura, desenho, mobiles, Land Art, Instalação), as várias formas geométricas, 
identificando algumas das suas características (cheia, vazia, pesada, leve, fechada, 
aberta). 

• O aluno cria composições plásticas/visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas (pintura, desenho, colagem, maquetas, mobiles, 
"assemblages", técnicas mistas) e com outros meios (digitais). 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno identifica o ritmo e o movimento das formas na natureza e em imagens (obra 
de arte e outras narrativas visuais), integrando na sua observação o contexto das 
imagens e vivências individuais.  

• O aluno cria composições plásticas visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas - pintura, Instalação Land Art, desenho, colagem, 
maquetas, mobiles, Assemblages, técnica mistas e meios digitais.  

• O aluno relaciona os objectos com as formas que eles representam na observação de 
imagens (obra de arte e outras narrativas visuais). 

  Meta Final 30) O aluno reconhece as diferentes texturas nos elementos/objectos do 
património natural (natureza, objectos do quotidiano) e no património artístico (pintura, 
escultura, arquitectura, entre outras). 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 



• O aluno nomeia as diferentes texturas (rugosa, macia, mole, áspera, dura, 
brilhante…) na natureza e em diferentes narrativas visuais.  

• O aluno regista, através de fotografia e/ou desenho, as texturas dos objectos e/ou dos 
elementos observados a partir da natureza e do seu quotidiano.  

• O aluno utiliza diferentes técnicas na composição plástica (o desenho, a fotografia, a 
pintura, a colagem, técnicas mistas) e vários materiais (lápis de carvão, pastel de óleo ou 
seco, tintas, entre outras, papéis, tecidos, areia, plástico, entre outros), enfatizando a 
textura em ambientes imaginados ou sugeridos. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

• O aluno identifica e nomeia as diferentes texturas (rugosa, macia, mole, áspera, dura, 
brilhante…) na natureza e em diferentes narrativas visuais. 

• O aluno selecciona e regista, através de fotografia e/ou desenho, as texturas dos 
objectos e/ou dos elementos observados a partir da natureza e do quotidiano.  

• O aluno enumera as diferenças e semelhanças entre obras de arte, nas quais seja 
visível a textura como elemento predominante. 

• O aluno utiliza diferentes técnicas na composição plástica (o desenho, a fotografia, a 
pintura, a colagem, técnica mista) e vários materiais (lápis de carvão, pastel de óleo ou 
seco, tintas, papéis, tecidos, areia, plástico, entre outros), enfatizando as diferentes 
texturas em ambientes imaginados ou sugeridos. 

Domínio: Expressão Plástica - Desenvolvimento da Capacidade de Exp. e Comunicaçã 

Subdomínio: Comunicação Visual 

• Meta Final 31) O aluno manifesta capacidades expressivas e comunicativas nas suas 
produções plásticas, assim como na observação das diferentes formas visuais. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

o O aluno integra, nas suas produções plásticas, várias técnicas de expressão (pintura, 
desenho, colagem, técnica mista).  

o O aluno experimenta as possibilidades expressivas dos materiais, adequando o seu 
uso a diferentes contextos e situações. 

o O aluno exprime e justifica as suas opiniões sobre as diferentes formas visuais.  

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

o O aluno integra, nas suas produções plásticas, os elementos e códigos da 
comunicação visual, assim como várias técnicas de expressão (pintura, desenho, 
colagem técnica mista, assemblage, entre outros).  



o O aluno experimenta as possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes 
técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações. 

o O aluno exprime e justifica opiniões pessoais, comunicando informação específica e 
relevante, em situações de experimentação-criação e de fruição-contemplação. 

Domínio: Expressão Plástica - Desenvolvimento da Criatividade 

Subdomínio: Comunicação Visual e Elementos da Forma 

o Meta Final 32) O aluno transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação das formas visuais (obra de arte, natureza, entre outros objectos culturais) e 
em novos modos de representação. 

Metas intermédias até ao 2.º Ano 

� O aluno integra, na observação das formas visuais, os conhecimentos apreendidos.  

� O aluno aplica nas suas produções plásticas, de um modo espontâneo, os 
conhecimentos adquiridos. 

� O aluno selecciona materiais ajustados às suas representações plásticas. 

Metas intermédias até ao 4.º Ano 

� O aluno emite juízos de apreciação sobre as formas visuais, justificando as suas 
opiniões.  

� O aluno selecciona técnicas e materiais ajustados à intenção expressiva das suas 
representações plásticas. 

O aluno inventa soluções para resolver problemas que possam surgir no processo de 
produção plástica. 


