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Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e 
símbolos associados às línguas, à literatura, à música, 
às artes, às tecnologias. 
Dominar capacidades nucleares de compreensão e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Mobiliza diferentes fontes de informação na 
construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, sites, vídeos. 

 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
Projetos-
A,B,C,D,E,F,H, 
I, J 
 
 
Trabalhos de 
Grupo e/ou 
individuais 
A,B,C,D,E,F,H, 
I, J 
 
 
Testes e Fichas 
A,B,C,D,F,I 
 
 
 
 
Grelhas de 
Observação de 
aula: 
E,G,H 

B 
 
Informação e 
comunicação 

Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma, verificando diferentes 
fontes documentais e a sua credibilidade; 
Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de 
forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos 
de ferramentas (analógicas e digitais) 

Recolher, interpretar informação turística e usá-la 
na construção de respostas para os problemas 
estudados. 
Representar estatisticamente, caso necessário,  a 
informação turística. 

 
15% 

C 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 

Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 
Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 
Desenvolver processos conducentes à construção de 
produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados. 

Representar a informação proveniente de trabalho 
de campo e das 
fontes documentais consultadas através de 
PowerPoint, vídeos, gráficos e representações 
estatísticas em resposta aos problemas estudados. 

 
10% 

D 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Pensar de modo abrangente, de forma lógica, 
analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando usando 
critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada 
de posição fundamentada; 
Desenvolver novas ideias e soluções aplicando-as a 
diferentes contextos 

Aplicar o conhecimento de forma responsável, 
ajustada e criativa, 
Saber trabalhar em equipa  
Saber  argumentar, comunicar e intervir em 
problemas reais a diferentes escalas. 

 
10% 

E 
 
Relacionamento 
interpessoal 

Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 
Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar, presencialmente e em rede 
Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos 
de vista 

Identificar-se com o seu espaço de pertença 
valorizando a diversidade de relações que as 
diferentes comunidades e culturas estabelecem 
com os seus territórios a diferentes escalas. 

 
10% 



 

F 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções 
e comportamentos; 
Identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 
Consolidar e aprofundar as competências  
Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

Realizar projetos, identificando problemas e 
questões chave, turisticamente relevantes para a 
região e comunidades. 

 
10% 

 

G 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Adotar comportamentos que promovem a saúde e o 
bem-estar 
Compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do ambiente 
Manifestar consciência e responsabilidade ambiental 
e social, trabalhando com vista à construção de um 
futuro sustentável 

Desenvolver uma relação harmoniosa com o meio 
natural e social assumindo o seu comportamento 
num contexto de 
bem estar individual e coletivo. 

 

 
10% 

H 
 
Sensibilidade estética e 
artística 

Reconhecer as especificidades e as intencionalidades 
das diferentes manifestações culturais; 
Apreciar e valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património material e 
imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Comunicar os resultados da pesquisa usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística e 
informática. 

 
10% 

I 
 
Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Compreender processos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de cidadania; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para utilizar, transformar e criar 
produtos  
Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos tecnológicos e socioculturais, em projetos e 
aplicações práticas desenvolvidas em ambientes 
Territoriais s e digitais. 

Localizar no espaço e no tempo, lugares, 
fenómenos e processos (históricos, geográficos, 
económicos, outros)  que intervêm na sua 
configuração, em diferentes escalas, usando 
corretamente o vocabulário de diferentes áreas do 
saber. 

 
 

10% 

J 
 
Consciência e domínio 
do corpo 

Ter consciência de si próprios a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a 
estabelecer consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
Realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço. 

Manter a postura e a boa apresentação pessoal, 
cuidando a saúde física e psíquica, e mantendo  
atitudes e comportamentos ajustados para com a 
sua equipa e os destinatários do seu trabalho. 

 
5% 


