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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR
5º ANO DO ENSINO BÁSICO

Este boletim de aprendizagens pertence a:
_____________________________________________________ , aluno(a) da turma ______ do 5º ano,
em 2017-2018.

Este Boletim de Aprendizagens serve para acompanhar o desempenho do(a) aluno(a) em cada disciplina
em função das metas de aprendizagem e do saber ser e saber estar. As classificações finais em cada
disciplina decorrerão do seu grau de consecução.

A validação/verificação do grau de consecução das metas, por sua vez, resulta da aplicação de diversos
instrumentos de avaliação, aplicados no decorrer das aulas, num sistema de avaliação contínua e
sistemática.

Cada meta pode ser verificada/validada mais do que uma vez, pelo que o facto de ter manifestado o seu
domínio não invalida o ter que continuar a manifestá-lo. O facto de ter manifestado que não atingiu
determinada meta não impede que, no caso do(a) aluno(a) trabalhar nesse sentido, possa vir a ser
verificada/validada posteriormente e tida em consideração na avaliação sumativa subsequente.
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CIÊNCIAS NATURAIS
Meta
A importância das rochas e do solo na manutenção da vida
1. Compreender a Terra como um planeta especial
2. Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida
3. Compreender a importância das rochas e dos minerais
A importância da água para os seres vivos
4. Compreender a importância da água para os seres vivos
5. Compreender a importância da qualidade da água para a atividade humana
A importância do ar para os seres vivos
6. Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos
Diversidade nos animais
7. Interpretar as caraterísticas dos organismos em função dos ambientes onde vivem
8. Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em conta o respetivo habitat
9. Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais
10. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e comportamentais dos
animais
11. Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal
Diversidade nas plantas
12. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas das plantas
13. Compreender a importância da proteção da diversidade vegetal
Célula – unidade básica de vida
14. Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível”
15. Compreender que a célula é a unidade básica da vida
Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica
16. Compreender a importância da classificação dos seres vivos
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CIÊNCIAS NATURAIS
OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS COM A DISCIPLINA

Saber Ser / Saber Estar
(Atitudes e Valores)

DATA

1º Per.

Assin. Prof.

2º Per.

Comportamento
Envolvimento nas Tarefas da Aula
Material Escolar
Pontualidade
GLOBAL
Assin. Prof.
Saber Ser / Saber Estar
(Atitudes e Valores)
Comportamento

2º Per.

3º Per.

Envolvimento nas Tarefas da Aula
Material Escolar
Pontualidade
GLOBAL
Assin. Prof.
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MATEMÁTICA
Meta
Números e Operações
1. Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais e determinar o máximo divisor comum e mínimo múltiplo
comum de dois números
2. Resolver problemas envolvendo o cálculo de máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum de dois ou mais
números naturais.
3. Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem, e estabelecer relações entre
as diferentes representações, incluindo o numeral misto.
4. Comparar e ordenar números racionais não negativos, em contextos diversos, com e sem recurso à reta numérica.
5. Adicionar e subtrair números racionais não negativos nas diversas representações.
6. Multiplicar e dividir números racionais não negativos nas diversas representações.
7. Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais representados de diferentes
formas.
Geometria e Medida
8. Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade.
9. Medir amplitudes de ângulos.
10. Reconhecer propriedades dos triângulos e de paralelogramos.
11. Calcular perímetros e áreas de polígonos regulares e irregulares, recorrendo a fórmulas, por enquadramento, ou por
decomposição e composição de figuras planas.
12. Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de figuras planas.
Álgebra
13. Usar as propriedades das operações e a prioridade das operações no cálculo de expressões numéricas respeitando o
significado dos parêntesis, com números racionais não negativos.
14. Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e compor situações que possam ser representadas por
uma expressão numérica.
Organização e Tratamento de Dados
15. Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de frequência absoluta e relativa, gráficos cartesianos,
de barras, de linha e diagramas de caule e folhas e interpretar a informação representada.
16. Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados e utilizar medidas estatísticas (média e moda)
para os interpretar.
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