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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 5º ANO 

TEMA/ DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE) 
PERFIL DO ALUNO DOS CENTROS EDUCATIVOS  

DAS IRMÃS DOROTEIAS (PA) 
TEMPO 

Competências: 

 

- Estéticas, 

- Intelectuais, 

-Psicomotores,  

- Socio 

afetivos, 

- Socio 

culturais, 

- Técnicas,  

- 

Humanísticas. 

 

Expressão: 

- Oral, 

 - Escrita, 

- Visual, 

-e corporal. 

 

O aluno deverá ser capaz de: 
 
- Expor ideias em grupo sobre as Artes e o Artista; 
 
- Viver aprendizagens de formas variadas, assentes na 
experimentação; 
 
- Desenvolver e valorizar competências menos formais 
(reagir ao imprevisto); 
 
- Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 
perspetiva pessoal e interpessoal promotora do respeito, da 
qualidade de vida e da compreensão do mundo; 
 
- Saber expressar-se artisticamente, usando capacidades de 
expressão oral, escrita, visual, corporal, sonora e 
tecnológica; 
 
- Realizar atividades de forma autónoma responsável e 
criativa (individualmente ou em grupo). 
 
- Aplicar o sentido crítico para escolher o resultado 
adequado. 
 
- Valorizar as possibilidades inesgotáveis da imaginação. 

 

A.3- CONFIANTE: 
- É entusiasta e motivado para aprender; 
 
B. 4- CRÍTICO: 
- Analisa as questões de forma ampla, 
encarando as várias perspetivas ou pontos 
de vista possíveis. 
 
A. 1- AUTÊNTICO: 
- É verdadeiro, genuíno, coerente; 
- Reconhece-se como ser único; 
 
A.4- CONSCIENTE: 
- Conhece-se a si e aos que o rodeiam; 
- Conhece e confia nas suas capacidades e 
é consciente das suas limitações. 
 
A.2- AUTÓNOMO: 
- Sabe encontrar respostas para novas 
situações, mobilizando múltiplas dimensões 
da inteligência e conhecimentos; 
 
B.5- CRIATIVO: 
- Expressa criativamente as suas emoções, 
pensamentos e projetos. 
 
B.2- RESPONSÁVEL: 
- Cuidado com a «casa comum» e com a 
sustentabilidade do planeta; 

45 minutos 
quinzenais 
durante 
todo o ano 
letivo. 
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B.3- COOPERANTE: 
- É uma pessoa próxima e capaz de 
interação respeitadora, construtiva e 
colaborativa com os outros. 
 
B.5- CRIATIVO: 
- Procura e encontra ideias e soluções 
inovadoras para problemas complexos. 
A.4- CONSCIENTE: 
- Reflete sobre o mundo e a vida com base 
num olhar informado, crítico e construtivo. 
 
B.5- CRIATIVO: 
- Gera e aplica novas ideias em contextos 
específicos; 
 
A.1- AUTÊNTICO: 
- Reconhece-se como ser único; 
- Respeita o outro e o diferente; 
 
A.5- COMPETENTE: 
- Investe no seu desenvolvimento pessoal. 
 
B.1- COMPASSIVO 
- Identifica e reflete sobre o sofrimento 
alheio (descriminações, exclusões, 
injustiças) colocando-se na perspetiva do 
outro. 
 
A.5- COMPETENTE: 
- Utiliza eficazmente os códigos que 
permitem exprimir e representar 
conhecimento em várias áreas do saber, 
conduzindo a produtos linguísticos, 
musicais, artísticos, tecnológicos. 
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A.3- CONFIANTE: 
- É confiante, resiliente e persistente; 
- Reconhece a oportunidade nas 
dificuldades. 
 
A.5- COMPETENTE: 
- Toma decisões explicando (a lógica dos 
seus) argumentos; 
 
A.2- AUTÓNOMO: 
- Define objetivos pessoais, traça planos e 
concretiza projetos; 
 
B.3- COOPERANTE: 
- É capaz de negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista. 
 
A.3- CONFIANTE: 
- Tem uma atitude positiva e construtiva, 
autorregulada. 

 


