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INTRODUÇÃO 

 
Segundo o documento, Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória “A educação permite fazer conexões entre o passado e o futuro, 

entre o indivíduo e a sociedade, entre o desenvolvimento de competências e a formação de identidades. A escola é, assim, um lugar privilegiado para 

os jovens adquirirem as aprendizagens essenciais, equacionadas em função da evolução do conhecimento e dos contextos histórico-sociais.”  Esta 

planificação, é assim, um instrumento orientador do trabalho a desenvolver pelo docente, um documento flexível e em constante adaptação, que deve 

ser reajustado de acordo com o contexto e as circunstâncias. 

O presente documento, de acordo com as metas curriculares, assenta numa metodologia de integração e articulação de várias componentes de 

currículo, privilegia a pesquisa, tratamento/seleção de informação e promove a Educação para a Cidadania.   

O enriquecimento do currículo é dinamizado com a Oferta Complementar de escola, Oficina de trabalho, como dinâmica para gerar momentos 

de apoio à aprendizagem dos alunos sobre o tema Do livro e do jogo para o Mundo. 

O enriquecimento do currículo é dinamizado com a Oferta Complementar de escola, Trabalho de Projeto, como dinâmica para gerar momentos 

de apoio à aprendizagem dos alunos. 

Transversalmente a todo o Currículo as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias de Informação e Comunicação são 

componentes de integração curricular transversal, proporcionando aprendizagens significativas. 

Este documento resultou de um trabalho colaborativo dos docentes do 1.º ciclo e visa contribuir para que todos os alunos façam aprendizagens 

de qualidade. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL  

                              PORTUGUÊS 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domíni
o/ 

Subdo
mínio 

Metas 
Períodos  letivos Áreas de competências 

a desenvolver 
1.º 

período 
2.º 

período 
3.º 

período 

 
 
 

ORALI
DADE 

 
 
 
 
 

● Escutar para aprender e construir conhecimento(s): 

 
A, B, E e H 

 

1. Distinguir informação essencial de acessória. x x x 
2. Identificar informação implícita. x x x 
3. Diferenciar facto de opinião. x x x 
4. Identificar ideias-chave de um texto ouvido. x x x 
5. Identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos. x x x 

● Utilizar técnicas para registar e reter a informação 
1. Preencher grelhas de registo. x x x 

● Produzir um discurso oral com correção 
1. Usar a palavra de forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando o 

interlocutor. x x x 

2. Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e preciso, e estruturas frásicas cada vez mais complexas. x x x 
● Produzir discursos com diferentes finalidades tendo em conta a situação e o interlocutor. 

1. Adaptar o discurso às situações de comunicação e à natureza dos interlocutores. x x x 
2. Informar, explicar. x x x 
3. Formular avisos, recados, perguntas, convites. x x x 
4. Fazer perguntas sobre a apresentação de um trabalho de colegas. x x x 
5. Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e com 

recurso eventual     a tecnologias de informação. x x x 

6. Fazer um pequeno discurso com intenção persuasiva. x x x 
7. Debater ideias (por exemplo, por solicitação do professor, apresentar “prós e contras” de uma posição). x x x 

● Participar em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e papéis específicos. 
1. Assumir diferentes papéis (entrevistador, entrevistado, porta-voz…). x x x 
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2. Interpretar pontos de vista diferentes. x x x 
3. Retomar o assunto, em situação de interação. x x x 
4. Justificar opiniões, atitudes, opções. x x x 
5. Acrescentar informação pertinente. x x x 

 6. Precisar ou resumir ideias. x x x 

LEITUR
A E 

ESCRIT
A 

● Ler em voz alta palavras e textos. 

A,B,D,E,F e H 

1. Descodificar palavras com fluência crescente (não só palavras dissilábicas de 4 a 6 letras): decodificação 
altamente eficiente e identificação automática da palavra. x x x 

2. Ler corretamente um mínimo de 95 palavras por minuto de uma lista de palavras de um texto 
apresentadas quase aleatoriamente. x x x 

3. Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 125 
palavras por minuto. x x x 

● Ler textos diversos 
1. Ler textos narrativos, descrições, retratos, notícias, cartas, convites, avisos, textos de enciclopédias e de 

dicionários, e banda desenhada. x x x 

● Apropriar-se de novos vocábulos 
1. Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos 

alunos e conhecimento do mundo (por exemplo, países e regiões, meios de comunicação, ambiente, 
geografia, história, símbolos das nações). 

x x x 

● Organizar os conhecimentos do texto. 
1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em textos 

narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 400 palavras. x x x 

2. Identificar o tema ou assunto do texto (do que trata) e distinguir os subtemas, relacionando- 
-os, de modo a mostrar que compreendeu a organização interna das informações.  x x x 

3. Realizar ao longo da leitura, oralmente ou por escrito, sínteses parciais (de parágrafos ou secções). x x x 
● Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e compreendê-lo. 

1. Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num 
texto de cerca de 150 palavras, lido anteriormente.  
 

x x x 

2. Propor e discutir diferentes interpretações, por exemplo sobre as intenções ou sobre os sentimentos da 
personagem principal, num texto narrativo, tendo em conta as informações apresentadas.  x x x 

● Monitorizar a compreensão. 
1. Identificar segmentos de texto que não compreendeu.  x x x 
2. Verificar a perda da compreensão e ser capaz de verbalizá-la. x x x 

● Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos. 
1. Procurar informação em suportes de escrita variados, segundo princípios e objetivos de pesquisa x x x 
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previamente definidos 
2. - Preencher grelhas de registo, fornecidas pelo professor, tirar notas e identificar palavras--chave que 

permitam reconstituir a informação. x x x 

●Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
1. Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção a homófonas mais 

comuns. x x x 

● Mobilizar o conhecimento da representação gráfica e da pontuação. 
1. Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: dois pontos (introdução de enumerações); 

reticências; vírgula (deslocação de elementos na frase).  
x x x 

2. Utilizar os parênteses curvos. x x x 
3. Fazer a translineação de palavras em consoantes seguidas pertencentes a sílabas diferentes e em 

palavras com hífen.  x x x 

● Planificar a escrita de textos. 
1. Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as x x x 

● Redigir corretamente. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. x x x 
2. Escrever com correção ortográfica e de pontuação. x x x 
3. Usar vocabulário adequado e específico dos temas tratados no texto.  x x x 
4. Escrever frases completas, respeitando relações de concordância entre os seus elementos. x x x 
5. Redigir textos, utilizando os mecanismos de coesão e coerência adequados: retomas nominais e 

pronominais; adequação dos tempos verbais; conectores discursivos.  x x x 

● Escrever textos narrativos 
1. Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, como e respeitando 

uma sequência que contemple: apresentação do cenário e das personagens, ação e conclusão.  x x x 

2. Introduzir descrições na narrativa. x x x 
● Escrever textos informativos 

1. Escrever pequenos textos informativos com uma introdução ao tópico; o desenvolvimento deste, com a 
informação agrupada em parágrafos; e uma conclusão.  x x x 

● Escrever textos dialogais 
1. Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, a fase de interação e a fase de fecho, com 

encadeamento lógico. x x x 

● Escrever textos descritivos 
1. Escrever descrições de pessoas, objetos ou paisagens, referindo características essenciais x x x 

● Escrever textos diversos 
1. Escrever avisos, convites e cartas. x x x 
2. Escrever falas, diálogos ou legendas para banda desenhada. x x x 
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● Rever textos escritos. 
1. Verificar se o texto respeita o tema proposto.  x x x 
2. Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. x x x 
3. Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente ordenadas x x x 
4. Verificar se as frases estão completas e se respeitam as relações de concordância entre os seus 

elementos; proceder às correções necessárias. x x x 

5. Verificar a adequação do vocabulário usado e proceder às reformulações necessárias. x x x 
6. Identificar e corrigir os erros de ortografia e de pontuação. x x x 

     

EDUCA
ÇÃO 

 
LITERÁ

RIA 

● Ler e ouvir ler textos literários. (Ver lista em anexo) 

A,B,D,E,F e H 

1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos de tradição popular; x x x 
2. Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após preparação da mesma;  x x x 
3. Ler poemas em coro ou em pequenos grupos; x x x 

● Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. (Ver lista em anexo) 
1. Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades;  x x x 
2. Reconhecer onomatopeias;  x x x 
3. Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar;  x x x 
4. Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e situação final;  x x x 
5. Fazer inferências (de agente – ação, de causa – efeito, de problema – solução, de lugar e de tempo);  x x x 
6. Recontar histórias lidas, distinguindo introdução, desenvolvimento e conclusão; x x x 
7. Propor alternativas distintas: alterar características das personagens; sugerir um cenário (temporal ou 

espacial) diferente; x x x 

8. Recontar uma história a partir do ponto de vista de uma personagem;  x x x 
9. Interpretar sentidos da linguagem figurada;   x x 
10. Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos. x x x 

● Ler para apreciar textos literários. (Ver lista em anexo e Listagem PNL) 
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular.  x x x 
2. Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos.  x x x 

● Ler em termos pessoais. (Ver listagem PNL) 
1. Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, nomeadamente os 

disponibilizados na Biblioteca Escolar.  x x x 

2. Apresentar à turma livros lidos, justificando a escolha e recomendando a sua leitura.  x x x 
● Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos.  

1. Memorizar e dizer poemas, com clareza e entoação adequadas.   x x 
2. Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e da expressão facial).   x x 
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3. Escrever pequenas narrativas, a partir de ajudas, que identifiquem a sequência: apresentação do cenário 
(tempo e lugar); das personagens, acontecimento desencadeador da ação; ação; conclusão; emoções ou 
sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa.  

x x x 

4. Escrever pequenos poemas rimados (por exemplo, recorrendo a poemas modelo, a jogos poéticos, como 
o “poema fenda”, ou a fórmulas, como o acróstico).  x x x 

5. Reescrever um texto, escolhendo as diferentes perspetivas das personagens.   x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAM
ÁTICA 

● Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu comportamento sintático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A,B e F 

1. Formar o plural dos nomes e adjetivos terminados em consoante.  x x x 
2. Formar o feminino de nomes e adjetivos terminados em consoante. x x x 
3. Identificar os graus dos adjetivos e proceder a alterações de grau  x x 
4. Fazer variar os nomes em grau (aumentativo e diminutivo). x x x 
5. Identificar pronomes pessoais (forma átona), possessivos e demonstrativos.  x x 
6. Conjugar verbos regulares e verbos irregulares muito frequentes no indicativo (pretérito perfeito, pretérito 

imperfeito e futuro) e no imperativo. x x x 

7. Substituir nomes pelos correspondentes pronomes pessoais.  x x x 
8. Relacionar os pronomes pessoais com os nomes que substituem. x x x 

Nova meta ”Compreender processos de formação e de organização do léxico”       
                 Identificar radicais.              x x 

1. Identificar prefixos e sufixos de utilização frequente. x x x 
2. Distinguir palavras simples e complexas. x x x 
3. Produzir novas palavras a partir de sufixos e prefixos.  x x x 
4. Organizar famílias de palavras. x x x 

● Reconhecer classes de palavras. 
1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem:   x x 

     a) nome: próprio e comum (coletivo);   x x 
     b) adjetivo: qualificativo e numeral;   x x 
     c) verbo;  x x x 
     d) advérbio: de negação, de afirmação, de quantidade e grau;   x x 
     e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo e possessivo;    x 
     f) pronome: pessoal, demonstrativo e possessivo;  x x 
     g) quantificador numeral;   x x 
     h) preposição.    x 
● Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

1. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito e predicado.  x x x 
2. Identificar o tipo de frase imperativa   x 
3. Distinguir discurso direto de discurso indireto.   x 
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4. Expandir e reduzir frases, acrescentando, substituindo e deslocando palavras e grupos de palavras.  x x 

MATEMÁTICA 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio/ 
Subdomínio Metas 

Períodos  letivos Áreas de 
competências 
a desenvolver 

1.º 
período 

2.º 
período 

3.º 
período 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números 
Naturais 

● Contar  

 
A, B, C, D, F, I 

 

1. Reconhecer que se poderia prosseguir a contagem indefinidamente introduzindo regras de  
construção análogas às utilizadas para a contagem até um milhão. X   

2. Saber que o termo «bilião» e termos idênticos noutras línguas têm significados distintos em 
diferentes países, designando um milhão de milhões em Portugal e noutros países europeus e 
um milhar de milhões no Brasil (bilhão) e nos EUA (billion), por exemplo. 

X   

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Operações com 
números naturais 
 

● Efetuar divisões inteiras  

I 
A, B, C, D, F, I 

 

1. Efetuar divisões inteiras com dividendos de dois algarismos e divisores de um algarismo, nos 
casos em que o número de dezenas do dividendo é superior ou igual ao divisor, utilizando o 
algoritmo. 

X   

2. Efetuar divisões inteiras utilizando o algoritmo. X   
3. Identificar os divisores de um número natural até 100. X   

● Resolver problemas  
1. Resolver problemas de vários passos envolvendo as quatro operações. X X X 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números 
racionais não 

negativos 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Simplificar frações  A, B, C, D, F, I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconhecer que multiplicando o numerador e o denominador de uma dada fração pelo mesmo 
número natural se obtém uma fração equivalente.  X X 

2. Simplificar frações nos casos em que o numerador e o denominador pertençam 
simultaneamente à tabuada do 2 ou do 5 ou sejam ambos múltiplos de 10.  X X 

● Multiplicar e dividir números racionais não negativos  
1. Estender dos naturais a todos os racionais não negativos a identificação do produto de um 

número q por um número natural n como a soma de n parcelas iguais a q, se n > 1 , como o 
próprio q, se n = 1, e representá-lo por n x q e q x n. 

 X X 

2. Reconhecer que n x  =  e que, em particular, b x  = a (sendo n , a e b números naturais).  X X 
3. Estender dos naturais a todos os racionais não negativos a identificação do quociente de um 

número por outro como o número cujo produto pelo divisor é igual ao dividendo e utilizar o 
símbolo «:» na representação desse resultado. 

 X X 
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NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Números 
racionais não 

negativos 
 

4. Reconhecer que  a : b =  = a x   (sendo a e b números naturais).  X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, F, I  
 

5. Reconhecer que  : n =  (sendo n, a e b números naturais).  X X 
6. Estender dos naturais a todos os racionais não negativos a identificação do produto de um 

número q  por   (sendo n um número natural) como o quociente de q por n, representá-lo por q 
x   e    x q  e reconhecer que o quociente de um número racional não negativo por  é igual 
ao produto desse número por n. 

 X X 

7. Distinguir o quociente resultante de uma divisão inteira do quociente racional de dois números 
naturais.  X X 

● Representar números racionais por dízimas  
1. Reconhecer que o resultado da multiplicação ou divisão de uma dízima por 10, 100, 1000, etc. 

pode ser obtido deslocando a vírgula uma, duas, três, etc. casas decimais respetivamente para a 
direita ou esquerda. 

 X X 

2. Reconhecer que o resultado da multiplicação ou divisão de uma dízima por 0,1 , 0,01 , 0,001, 
etc. pode ser obtido deslocando a vírgula uma, duas, três, etc. casas decimais respetivamente 
para a esquerda ou direita. 

 X X 

3. Determinar uma fração decimal equivalente a uma dada fração de denominador 2, 4, 5, 20, 25 
ou 50, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número natural e representá-la 
na forma de dízima. 

 X X 

4. Representar por dízimas números racionais dados por frações equivalentes a frações decimais 
com denominador até 1000, recorrendo ao algoritmo da divisão inteira e posicionando 
corretamente a vírgula decimal no resultado. 

 X X 

5. Calcular aproximações, na forma de dízima, de números racionais representados por frações, 
recorrendo ao algoritmo da divisão inteira e posicionando corretamente a vírgula decimal no 
resultado, e utilizar adequadamente as expressões «aproximação à décima», «aproximação à 
centésima» e «aproximação à milésima». 

 X X 

6. Multiplicar números representados por dízimas finitas utilizando o algoritmo.  X X 
7. Dividir números representados por dízimas finitas utilizando o algoritmo da divisão e 

posicionando corretamente a vírgula decimal no quociente e no resto.  X X 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

Localização e 
orientação no 

espaço 

● Situar-se e situar objetos no espaço:   

A, B, C, D, F, H, I  
 

1. Associar o termo «ângulo» a um par de direções relativas a um mesmo observador, utilizar o 
termo «vértice do ângulo» para identificar a posição do ponto de onde é feita a observação e 
utilizar corretamente a expressão «ângulo formado por duas direções» e outras equivalentes. 

X   

2. Identificar ângulos em diferentes objetos e desenhos.    
3. Identificar «ângulos com a mesma amplitude» utilizando deslocamentos de objetos rígidos com 

três pontos fixados. X   
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4. Reconhecer como ângulos os pares de direções associados respetivamente à meia volta e ao 
quarto de volta. 

 
X   

GEOMETRIA E 
MEDIDA 
Figuras 

geométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Identificar e comparar ângulos  A, B, C, D, F, H, I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar as semirretas situadas entre duas semirretas ÒA e ÒB não   colineares como as de 
origem O que intersetam o segmento de reta [AB].       X   

2. Identificar um ângulo convexo AOB de vértice O (A,O e B pontos não colineares) 
como o conjunto de pontos pertencentes às semirretas situadas entre ÒA e ÒB. X   

3. Identificar dois ângulos convexos AOB e COD como verticalmente opostos  quando as 
semirretas ÒA e ÒB são respetivamente opostas a ÒC e ÒD  ou a ÒD e ÓC.                                                    X   

4. Identificar um semiplano como cada uma das partes em que fica dividido um plano por uma reta 
nele fixada. X   

5. Identificar um ângulo côncavo AOB de vértice O ( A, O e B pontos  não colineares) como o 
conjunto complementar, no plano, do respetivo  ângulo convexo unido com as semirretas ÒA e 
ÒB.                                                          

X   

6. Identificar, dados três pontos A, O e B não colineares, «ângulo AOB» como uma designação do 
ângulo convexo AOB, salvo indicação em contrário X   

7. Designar uma semirreta ÀB que passa por um ponto O por «ângulo AOB de vértice O» e referi-la 
como «ângulo nulo». X   

8. Associar um ângulo raso a um semiplano e a um par de semirretas opostas que o delimitam e 
designar por vértice deste ângulo a origem comum das semirretas X   

9. Associar um ângulo giro a um plano e a uma semirreta nele fixada e designar por vértice deste 
ângulo a origem da semirreta. X   

10. Utilizar corretamente o termo «lado de um ângulo». X   
11. Reconhecer dois ângulos, ambos convexos ou ambos côncavos, como tendo a mesma 

amplitude marcando pontos equidistantes dos vértices  nos lados correspondentes de cada um 
dos ângulos e verificando que são   iguais os segmentos de reta determinados por cada par de 
pontos assim  fixado em cada ângulo, e saber que ângulos com a mesma amplitude são 
geometricamente iguais. 

X   

12. Identificar dois ângulos situados no mesmo plano como «adjacentes» quando partilham um lado 
e nenhum dos ângulos está contido no outro.                  X   

13. Identificar um ângulo como tendo maior amplitude do que outro quando for geometricamente 
igual à união deste com um ângulo adjacente. X   

14. Identificar um ângulo como «reto» se, unido com um adjacente de mesma amplitude, formar um 
semiplano. X   

15. Identificar um ângulo como «agudo» se tiver amplitude menor do que a de um ângulo reto X   
16. Identificar um ângulo convexo como «obtuso» se tiver amplitude maior do que a de um ângulo X   
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GEOMETRIA E 
MEDIDA 
Figuras 

geométricas 
 

reto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, F, H, I 
 
 

17. Reconhecer ângulos retos, agudos, obtusos, convexos e côncavos em desenhos e objetos e 
saber representá-los. X   

● Reconhecer propriedades geométricas  
1. Reconhecer que duas retas são perpendiculares quando formam um ângulo reto e saber que 

nesta situação os restantes três ângulos formados são igualmente retos. X   

2. Designar por «retas estritamente paralelas» retas em determinado plano que não se intersetam 
e como «retas concorrentes» duas retas que se intersetam exatamente num ponto. X   

3. Saber que retas com dois pontos em comum são coincidentes. X   
4. Efetuar representações de retas paralelas e concorrentes, e identificar retas não paralelas que 

não se intersetam. X   

5. Identificar os retângulos como os quadriláteros cujos ângulos são retos  X  
6. Designar por «polígono regular» um polígono de lados e ângulos iguais.                                                                                                                                                                 X  
7. Saber que dois polígonos são geometricamente iguais quando tiverem os lados e os ângulos 

correspondentes geometricamente iguais.  X  

8. Identificar os paralelepípedos retângulos como os poliedros de seis faces retangulares e 
designar por «dimensões» os comprimentos de três arestas concorrentes num vértice   X 

9. Designar por «planos paralelos» dois planos que não se intersetam   X 
10. Identificar prismas triangulares retos como poliedros com cinco faces, das quais duas são 

triangulares e as restantes três retangulares, sabendo que as faces triangulares são paralelas   X 

11. Decompor o cubo e o paralelepípedo retângulo em dois prismas triangulares retos.   X 
12. Identificar prismas retos como poliedros com duas faces geometricamente iguais situadas 

respetivamente em dois planos paralelos e as restantes retangulares e reconhecer os cubos e 
os demais paralelepípedos retângulos como prismas retos. 

  X 

13. Relacionar cubos, paralelepípedos retângulos e prismas retos com as respetivas planificações.   X 
14. Reconhecer pavimentações do plano por triângulos, retângulos e hexágonos, identificar as que 

utilizam apenas polígonos regulares e reconhecer que o plano pode ser pavimentado de outros 
modos. 

  X 

15. Construir pavimentações triangulares a partir de pavimentações hexagonais (e vice-versa) e 
pavimentações triangulares a partir de pavimentações retangulares   X 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 
Medida 

● Medir comprimentos e áreas  

A, B, C, D, F, I  
 

1. Reconhecer que a área de um quadrado com um decímetro de lado (decímetro quadrado) é 
igual à centésima parte do metro quadrado e relacionar as diferentes unidades de área do 
sistema métrico. 

  X 

2. Reconhecer as correspondências entre as unidades de medida de área do sistema métrico e as 
unidades de medida agrárias.   X 

3. Medir áreas utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões.   X 
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4. Calcular numa dada unidade do sistema métrico a área de um retângulo cuja medida dos lados 
possa ser expressa, numa subunidade, por números naturais.   X 

● Medir volumes e capacidades  
1. Fixar uma unidade de comprimento e identificar o volume de um cubo de lado um como «uma 

unidade cúbica».   X 

2. Medir o volume de figuras decomponíveis em unidades cúbicas.   X 
3. Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a medida, em unidades cúbicas, do 

volume de um paralelepípedo retângulo de arestas de medida inteira é dada pelo produto das 
medidas das três dimensões. 

  X 

4. Reconhecer o metro cúbico como o volume de um cubo com um metro de aresta.   X 
5. Reconhecer que o volume de um cubo com um decímetro de aresta (decímetro cúbico) é igual à 

milésima parte do metro cúbico e relacionar as diferentes unidades de medida de volume do 
sistema métrico. 

  X 

6. Reconhecer a correspondência entre o decímetro cúbico e o litro e relacionar as unidades de 
medida de capacidade com as unidades de medida de volume.    X 

● Resolver problemas  
1. Resolver problemas de vários passos relacionando medidas de diferentes grandezas   X 

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

Tratamento de 
dados 

 

● Utilizar Frequências relativas e percentagens  

A, B, C, D, F, I  
 

1. Identificar a «frequência relativa» de uma categoria/classe de determinado conjunto de dados 
como o quociente entre a frequência absoluta dessa categoria/classe e o número total de dados.   X 

2. Exprimir qualquer fração própria em percentagem arredondada às décimas.   X 
● Resolver problemas  

1. Resolver problemas envolvendo o cálculo e a comparação de frequências relativas.   X 

ESTUDO DO MEIO 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

 
Domínio/ 

Subdomínio 
Metas 

Períodos  letivos Áreas de 
competências 
a desenvolver 

1.º 
período 

2.º 
período 

3.º 
período 

À 
DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

● O seu corpo (ossos, músculos e pele):   

A, B, D, E, F, G, I, 
J  

1. Reconhecer a existência dos ossos; X   
2. Reconhecer a sua função (suporte e proteção); X   
3. Observar em representações do corpo humano; X   
4. Reconhecer a existência dos músculos; X   
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5. Reconhecer a sua função (movimentos, suporte…); X   
6. Observar em representações dos músculos humanos; X   
7. Identificar a função de proteção da pele. X   

● A segurança do seu corpo:  
1. Identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol; X   
2. Conhecer algumas regras de primeiros socorros: queimaduras solares, fraturas e distensões; X   
3. Conhecer e aplicar regras de prevenção de incêndios (nas habitações, locais públicos, 

florestas…); X   

4. Conhecer regras de segurança antissísmicas (prevenção e comportamentos a ter durante e 
depois de um sismo). X   

À 
DESCOBERTA 

DOS OUTROS E 
DAS 

INSTITUIÇÕES 

● O passado do meio local:  

A, B, D, E, F, G, I, 
J 

1. Pesquisar sobre o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições religiosas, 
associações…): recorrer a fontes orais e documentais para a reconstituição do passado da 
instituição. 

X   

● O passado nacional:   
1. Conhecer personagens e factos da história nacional com relevância para o meio local (batalha 

ocorrida em local próximo, reis que concederam forais a localidades da região…); X   

2. Conhecer os factos históricos que se relacionam com os feriados nacionais e seu significado; X   
3. Recolher dados sobre aspetos da vida quotidiana de tempo em que ocorreram esses factos; X   
4. Localizar os factos e as datas estudados no friso cronológico da História de Portugal; X   
5. Conhecer unidades de tempo: o século. X   
6. Saber ler um friso cronológico. X   
7. Identificar e reconhecer a importância dos primeiros povos. X   

À 
DESCOBERTA 

DOS OUTROS E 
DAS 

INSTITUIÇÕES 

8. Reconhecer personagens e factos da história nacional. X   

A, B, D, E, F, G, I, 
J 

9. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à reconquista cristã. X   
10. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à formação de Portugal. X   
11. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à 1ª Dinastia. X   
12. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à 2ª Dinastia. X   
13. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à 3ª Dinastia. X   
14. Compreender factos e reconhecer personagens associadas à 4ª Dinastia. X   
15. Conhecer os factos históricos que se relacionam com o fim da monarquia e implantação da 

República. X   

16. Conhecer os factos históricos que se relacionam com o 25 de abril. X   
17. Compreender o significado do 25 de abril. X   

● Símbolos nacionais:   
1. Conhecer os símbolos nacionais: bandeira nacional e hino nacional. X   
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À 
DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 
 

● Aspetos físicos do meio:  

A, B, D, E, F, G, 
H, I, J 

1. Reconhecer e observar fenómenos: de condensação (nuvens, nevoeiro, orvalho); de 
solidificação (neve, granizo, geada); de precipitação (chuva, neve, granizo);  X  

2. Realizar experiências que representem fenómenos de: evaporação; condensação; solidificação; 
precipitação;  X  

3. Compreender que a água das chuvas se infiltra no solo dando origem a lençóis de água;  X  
4. Reconhecer nascentes e cursos de água.  X  

● Os astros:  
1. Constatar a forma da Terra através de fotografias, ilustrações…;  X  
2. Observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases;  X  
3. Observar num modelo o sistema solar.  X  

● Aspetos físicos de Portugal:  
1. Identificar os maiores rios (Tejo, Douro, Guadiana, Mondego, Sado): localizar no mapa de 

Portugal; observar direta ou indiretamente (fotografias, ilustrações…);  X  

2. Identificar as maiores elevações (Pico, Serra da Estrela, Pico do Areeiro): localizar no mapa de 
Portugal; observar direta ou indiretamente (fotografias, ilustrações…).  X  

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTRE 
ESPAÇOS 

●  O contacto entre a terra e o mar:  

A, B, D, E, F, G, 
H, I 

1. Observar direta ou indiretamente: alguns aspetos da costa (praias, arribas, dunas, cabos…); 
alguns aspetos da costa portuguesa («Ria» de Aveiro, Cabo Carvoeiro, Cabo da Roca, Estuário 
do Tejo e do Sado, Ponta de Sagres); 

 X  

2. Localizar no mapa de Portugal;  X  
3. Localizar em mapas ilhas e arquipélagos (Açores e Madeira);  X  
4. Localizar no planisfério e no globo os continentes e os oceanos;  X  
5. Reconhecer o Oceano Atlântico como fronteira marítima de Portugal;  X  
6. Observar a ação do mar sobre a costa;  X  
7. Observar as marés;  X  

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTRE 
ESPAÇOS 

8. Observar e recolher seres vivos e materiais encontrados na praia;  X  

A, B, D, E, F, G, 
H, I 

9. Identificar a sinalização das costas (faróis, sinais sonoros, boias de sinalização…).  X  
●  Os aglomerados populacionais:  

1. Reconhecer aglomerados populacionais (aldeias, vilas e cidades);   X 
2. Identificar as cidades do seu distrito: localizar no mapa;   X 
3. Localizar no mapa a capital do País;   X 
4. Localizar as capitais de distrito.   X 

●  Portugal na Europa e no Mundo:  
1. Localizar Portugal no mapa da Europa, no planisfério e no globo;   X 
2. Reconhecer a fronteira terrestre com a Espanha;   X 
3. Localizar no planisfério e no globo os países lusófonos;   X 
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4. Fazer o levantamento de países onde os alunos tenham familiares emigrados.   X 
5. Identificar os países constituintes da União Europeia.   X 

À 
DESCOBERTA 

DOS 
MATERIAIS E 

OBJETOS 

● Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente (sal, açúcar, leite, madeira, 
barro, rochas, cortiça, areia, cera, objetos variados):  

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

1. Classificar os materiais em sólidos, líquidos e gasosos segundo as suas propriedades;  X  
2. Observar o comportamento dos materiais face à variação da temperatura (fusão, solidificação, 

dilatação…);  X  

3. Realizar experiências que envolvam mudanças de estado.  X  
● Realizar experiências com água:  

1. Realizar experiências que permitam constatar o princípio dos vasos comunicantes (construir um 
repuxo);  X  

2. Observar os efeitos da temperatura sobre a água (ebulição, evaporação, solidificação, fusão e 
condensação).  X  

● Realizar experiências com eletricidade:  
1. Produzir eletricidade por fricção entre objetos.   X 
2. Realizar experiências simples com pilhas, lâmpadas, fios e outros materiais condutores e não 

condutores;   X 

3. Construir circuitos elétricos simples (alimentados por pilhas).   X 
● Realizar experiências com ar  

1. Reconhecer, através de experiências, a existência do oxigénio no ar (combustões);   X 
2. Reconhecer, através de experiências, a pressão atmosférica (pipetas, conta-gotas, palhinhas de 

refresco…).   X 

● Realizar experiências com som:  
1. Realizar experiências, de transmissão do som através dos sólidos, líquidos e gases (construir 

um telefone de cordel, campainha dentro de um recipiente com água…).   X 

● Manusear os objetos em situações concretas (tesoura, martelo, sacho, serrote, máquina fotográfica 
e teclado de computador, gravador, retroprojetor, projetor multimédia, lupa, bússola, microscópio…):  

1. Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização e conservação; X    
 2. Reconhecer a importância da leitura das instruções e/ou normas de utilização. X     

À 
DESCOBERTA 

DAS INTER-
RELAÇÕES 

ENTRE A 
NATUREZA E A 

SOCIEDADE 

● Principais atividades produtivas nacionais:  

A, B, D, E, F, G, 
H, I, J 

1. Reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio e serviços como 
atividades económicas importantes em Portugal;   X 

2. Identificar os principais produtos agrícolas portugueses (vinho, azeite, frutos, cereais, cortiça…);   X 
3. Identificar os principais produtos da floresta portuguesa (madeira, resina…);   X 
4. Identificar os principais produtos ligados à pecuária (produção de carne, ovos, leite…);   X 
5. Identificar os principais produtos da indústria portuguesa (têxteis, calçado, pasta de papel, 

conservas, derivados de cortiça…).   X 
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● A qualidade do ambiente (ar, água):   
1. Identificar e observar alguns fatores que contribuem para a degradação do meio próximo 

(lixeiras, indústrias poluentes, destruição do património histórico…): enumerar possíveis 
soluções; identificar e participar em formas de promoção do ambiente; 

  X 

2. Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica (efeito de estufa, a rarefação do ozono, chuvas 
ácidas…);   X 

3. Reconhecer a importância das florestas para a qualidade do ar;   X 
4. Reconhecer algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes 

industriais, marés negras…);   X 

5. Reconhecer algumas formas de poluição sonora (fábricas, automóveis, motos…);   X 
6. Identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído;   X 
7. Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela atividade humana: extinção de 

recursos; extinção de espécies animais e vegetais;   X 

8. Reconhecer a importância das reservas e parques naturais para a preservação do equilíbrio 
entre a Natureza e a Sociedade.   X 

                                  EXPRESSÕES E EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio
/ 

Subdom
ínio 

Metas 
Períodos  letivos Áreas de competências 

a desenvolver 
1.º 

período 
2.º 

período 
3.º 

período 

 
 
GINÁSTI

CA 
 
 
 

 

● Habilidades gímnicas básicas:   
 
 
 
 
 
 
A,B,C,D,E,F,G,H,J 

1. Executar a cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final, terminando com as pernas 
afastadas e em extensão;  X X 

2. Subir para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as mãos e subindo 
gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar dirigido para as mãos); 
regressar à posição inicial pela ação inversa; 

 X X 

3. Passar por pino, seguido de cambalhota à frente, partindo da posição de deitado ventral no plinto, 
deslizando para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos ombros);  X X 

4. Saltar ao eixo por cima de um companheiro após corrida de balanço e chamada a pés juntos, passando 
com os membros inferiores bem afastados e chegando ao solo em equilíbrio;  X X 

5. Lançar para a frente, no solo, e receber o arco e lançar na vertical, com cada uma das mãos, evitando 
que toque no solo;  X X 

6. Saltar à corda em corrida e no local (a pés juntos e pé coxinho), com coordenação e fluidez de 
movimentos;  X X 
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7. Saltar à corda, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem lhe tocar;  X X 
8. Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu movimento pelo ajustamento dos 

segmentos corporais.  X X 

JOGOS 
● Participação em jogos:  

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1. Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com intencionalidade e 
oportunidade as ações características desses jogos: rabia, jogo de passes, bola ao poste, bola ao 
capitão, bola ao fundo, futebol, jogo do mata, jogo da rolha, jogo do puxa-empurra, bitoque, raguebi…. 

X X X 

ATIVIDA
DES 
RITMICA
S E 
EXPRES
SIVAS 
(DANÇA
S) 

● Deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios:  

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 

1. Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, sentidos e zonas), nas diferentes formas de 
locomoção. X X X 

2. Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, o rodopiar, etc., em 
todas as direções e sentidos definidos pela orientação corporal; X X X 

3. Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos, definindo uma «figura livre» (à sua escolha), 
durante cada pausa da música, da marcação ou outro sinal combinado; X X X 

4. Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta pela 
música, evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. X X X 

 ● Habilidades apropriadas em percursos na natureza:  

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 
PERCUR

SOS 
PELA 

NATURE
ZA 

1. Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no mapa), para que 
esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um percurso na mata, bosque, montanha, 
etc., combinando as habilidades aprendidas anteriormente, mantendo a perceção da direção do ponto de 
partida e outros pontos de referência. 

 X X 

                              EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio
/ 

Subdom
ínio 

Metas 
Períodos  letivos Áreas de competências 

a desenvolver 
1.º 

período 
2.º 

período 
3.º 

período 

 
 

 
 
 

JOGOS 
DE 

● Corpo:   
 
 
 
 
 
 

1. Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho/aos pares; X X X 
2. Explorar as atitudes de: imobilidade-mobilidade, contração-descontração, tensão-relaxamento; X X X 
3. Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude;  X X X 
4. Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se com outras características corporais: 

diferentes atitudes corporais, diferentes ritmos corporais, diferentes formas, diferentes fatores de 
movimento (firme/suave; súbito/sustentado; direto/flexível; controlado/livre). 

X X X 
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EXPLO
RAÇÃO 
 

● Voz:   
A,B,C,E,F,G,H,J 1. Experimentar maneiras diferentes de produzir sons;  X X X 

2. Reproduzir sons do meio ambiente;  X X X 
3. Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos; X X X 
4. Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos (dicção); X X X 
5. Explorar os efeitos de alternância, silêncio-emissão sonora. X X X 

● Espaço:  
1. Explorar e  adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz; X X X 
2. Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes seres (reais ou imaginados) em locais com 

diferentes características; X X X 

3. Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas, tácteis; X X X 
4. Deslocar-se em coordenadas com um par; X X X 

● Objetos:  
1. Explorar as qualidades físicas dos objetos; X X X 
2. Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos; X X X 
3. Deslocar-se com o apoio de um objeto: individualmente e em coordenação com um par; X X X 
4. Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados; X X X 
5. Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas. 

 X X X 

 
 
 

JOGOS 
DRAMÁ
TICOS 

● Linguagem não verbal:  
1. Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movimentos; X X X 

A,B,D,E,F,G,H,J 

2. Reproduzir movimentos: em espelho e por contraste; X X X 
3. Improvisar e mimar individualmente atitudes, gestos, movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros 

ou verbais; um objeto real ou imaginado; um tema; X X X 

● Linguagem verbal:  
1. Participar na elaboração oral de uma história;  X X X 
2. Improvisar um diálogo ou uma pequena história: a dois, em grupo, a partir de um tema; X X X 
3. Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: lendo e recitando; X X X 
4. Inventar novas linguagens sonoras ou onomatopaicas. X X X 

● Linguagem verbal e gestual:  
1. Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma ação precisa. X X X 
2. Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras;  X X X 
3. Inventar, construir e utilizar adereços e cenários; X X X 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 
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Domínio
/ 

Subdom
ínio 

Metas 
Períodos  letivos Áreas de competências 

a desenvolver 
1.º 

período 
2.º 

período 
3.º 

período 

 
 

 
JOGOS 

DE 
EXPLO
RAÇÃO 

 
 

● Voz:   
 
 
 
 
A,B,D,E,F,G,H,J 
 
 
 
 
 

1. Dizer e entoar rimas e lengalengas;  X X X 
2. Cantar canções;  X X X 
3. Reproduzir pequenas melodias;  X X X 
4. Experimentar sons vocais (todos os que a criança é capaz de produzir).  X X X 

● Corpo:  
1. Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas,…; X X X 
2. Acompanhar canções com gestos e percussão corporal; X X X 
3. Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais, melodias e canções, gravações; X X X 
4. Fazer variações de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco);  X X X 
5. Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos movimentos, passos. X X X 

● Instrumentos:  
1. Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos; X X X 
2. Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em materiais e objetos;  X X X 
3. Construir instrumentos musicais elementares seguindo indicações ordenadas de construção; X X X 
4. Utilizar instrumentos musicais. 

 X X X 

 
 
 
 

EXPERI
MENTA

ÇÃO  
 
 

DESEN
VOLVIM
ENTO 

 
 E  
 

● Desenvolvimento auditivo:  
1. Identificar sons isolados: do meio próximo, da natureza; X X X 

A,B,D,E,F,G,H,I,J 

2. Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo, da natureza; X X X 
3. Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas, canções, melodias e danças, utilizando 

percussão corporal, instrumentos, voz, movimentos; X X X 

4. Reconhecer ritmos e ciclos: da vida (pulsação, respiração,…) da natureza (noite-dia, estações do ano,…) 
de máquinas e objetos de formas musicais (AA, AB, ABA,…); X X X 

5. Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, frases, escalas, agregados sonoros, 
canções e melodias (cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação); X X X 

6. Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons: timbre, duração, intensidade, altura, localização; X X X 
7. Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições musicais, produções próprias e do grupo, encontros com 

músicos, audições musicais, sonoplastia nos meios de comunicação com que tem contacto (rádio, 
televisão, cinema, teatro,…). 

X X X 

● Expressão e criação musical:  
1. Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, percussão corporal, objetos e instrumentos X X X 
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CRIAÇÃO 
MUSICAL 

musicais, com aparelhos eletroacústicos; 
2. Inventar texturas/ambientes sonoros; X X X 
3. Utilizar texturas/ambientes sonoros em: canções, danças, histórias, dramatizações, gravações; X X X 
4. Adaptar textos para melodias, melodia para textos e textos para canções; X X X 
5. Utilizar o gravador para registar produções próprias e do grupo; X X X 
6. Organizar sequências de movimentos (coreografias elementares) para sequências sonoras; X X X 
7. Organizar sequências sonoras para sequências de movimentos; X X X 
8. Participar em danças de roda, de fila,…, tradicionais, infantis; X X X 
9. Participar em danças de repertório regional e popularidade. X X X 

● Representação do som:  
1. Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para expressar/comunicar: timbre, intensidade, duração, altura, 

pulsação, andamento, dinâmica; X X X 

2. Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, corpo e instrumentos; X X X 
3. Identificar e utilizar gradualmente/dois símbolos de leitura e escrita musical; X X X 
4. Contactar com várias formas de representação sonoro/musical: em partituras adequadas ao seu nível 

etário, em publicações musicais, nos encontros com músicos. X X X 

                               EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Domínio
/ 

Subdom
ínio 

Metas 
Períodos  letivos Áreas de competências 

a desenvolver 
1.º 

período 
2.º 

período 
3.º 

período 

DESCO
BERTA 

E 
ORGANI
ZAÇÃO 
PROGR
ESSIVA 

DE 
VOLUM

ES 

● Modelagem e escultura:   
 
 
 
 
 
A,B,C,D,E,F,G,H,J 

1. Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade: terra, barro, pasta de papel;   X 
2. Modelar usando apenas as mãos;   X 
3. Modelar usando utensílios;   X 
4. Esculpir em barro.   X 

● Construções:  
1. Ligar/colar, atar, agrafar, pregar elementos para uma construção; X X  
2. Construir: brinquedos, jogos, máscaras, adereços, fantoches e instrumentos musicais elementares, 

maquetas; X X  

       3.Adaptar e recriar espaços utilizando materiais ou objetos de grandes dimensões (cabanas, casas de 
bonecas). X X  

DESCO
BERTA 

● Desenho:  A,B,C,D,E,F,G,H,J 1. Desenhar no quadro da sala, no chão do recreio, na areia, em terra molhada…; X X X 
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E 
ORGANI
ZAÇÃO 
PROGR
ESSIVA 
DE 
SUPERF
ÍCIES 

2. Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, lápis de 
cera, feltros, tintas, pincéis,… utilizando suportes diferentes; X X X 

3. Ilustrar de forma pessoal; X X X 
4. Inventar sequências de imagens com ou sem palavras X X X 
5. Criar frisos de cores preenchendo quadrículas; X X X 
6. Desenhar plantas e mapas; X X X 
7. Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso; X X X 
8. Desenhar em superfícies não planas; X X X 
9. Contornar objetos, formas, pessoas; X X X 

● Pintura:  
1. Pintar livremente em suportes neutros em grupo, sobre papel de cenário de grandes dimensões; X X X 
2. Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, pincéis, guache, aguarela, …;  X X 
3. Fazer experiências de mistura de cores; X X X 
4. Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada;   X 
5. Fazer pintura soprada;   X 
6. Fazer pintura lavada;   X 
7. Pintar cenários, adereços, construções; X X X 
8. Pintar em superfícies não planas. 

 X X X 

 
 
 
 
EXPLO
RAÇÃO 
DE 
TÉCNIC
AS 
DIVERS
AS DE 
EXPRES
SÃO 

 
● Recorte, colagem, dobragem:   

1. Explorar as possibilidades e fazer composições de diferentes materiais: lãs, cortiça, tecidos, elementos 
recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações,… rasgando, desfiando, recortando, amassando, 
dobrando… procurando formas, cores, texturas, espessuras…; 

X X X 

A,B,C,D,E,F,H,I,J 

2. Fazer composições colando mosaicos de papel; X X X 
3. Fazer dobragens; X X X 
4. Explorar a terceira dimensão, a partir da superfície (destacar figuras e pô-las de pé, abrindo portas…). X X X 

● Impressão:  
1. Estampar elementos naturais; X   
2. Estampar utilizando moldes – positivo e negativo – feitos em cartão, plástico,…; X   
3. Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, cortiça,…); X   

● Tecelagem e escultura:  
1. Utilizar, em tapeçarias materiais: tecidos, tiras de pano, lãs, botões, cordas, elementos naturais;   X 
2. Desfazer diferentes texturas: tecidos, malhas, cordas, elementos naturais,…;   X 
3. Entrançar; - Bordar (pontos simples);   X 
4. Tecer em teares de cartão; madeira (simples);   X 
5. Colaborar em tapeçarias de elementos cosidos, elaborados a partir de desenhos imaginados.   X 
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Disciplina: Inglês                         1º Período: +/- 26 aulas 

 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

 

Domínios / Metas  Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis and 
Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção oral 
(Spoken interaction / 
production) 
 

Leitura (Reading) 
 Escrita (Writing) Arts and 

Crafts CLIL 

 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 
 
 
 
Unit 0 – Let’s get 
organised!  

5.1. Números cardinais até 100 
5.2. Identificar numerais ordinais nas 
datas 
6.1. Identificar vocabulário relacionado 
com o espaço escolar 
– Classroom language 
– Mr, Mrs, Miss 
– Days of the week, the months 
7.1. Reconhecer e usar as estruturas 
dadas no 3.º ano. 
• Verb to be 
7.2. Usar lexical chunks ou frases que 
contenham: 
• Prepositions of time: in, on 

3.2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em 
pequenas histórias 
conhecidas. 
4.1. Entender instruções 
dadas diretamente para 
completar pequenas 
tarefas 
4.2. Entender frases 
sobre temas estudados. 
 

3.1. Utilizar formas de 
tratamento adequadas 
quando se dirige ao 
professor 
(Mr., Miss) 
4.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 
4.2. Escrever sobre 
si 

 Estudo do Meio:  
Localizar o Reino Unido  
Identificar os países que pertencem ao Reino 
Unido 
Reconhecer diferenças entre escolas britânicas 
e portuguesas 
 
 

1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Fotografia, transparências e meios audiovisual:  
1. Utilizar a máquina fotográfica para a recolha de imagens;  X X 
2. Construir sequências de imagens;  X X 
3. Associar às imagens, sons (montagens audiovisuais simples).  X X 

● Cartazes:  
- Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem e a palavra): recortando e 
colando elementos, desenhando e escrevendo, imprimindo e estampando. X X X 



Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – Barcelinhos -150940 
1.ºCiclo------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano letivo 2019/2020 

 23 

 
 
 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
 

Domínios / Metas Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis 
and Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção 
oral (Spoken interaction 
/ production) 
 

Leitura (Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 
 
 
 

 
Unit 1 - Let’s 

protect the planet! 

5.1. Números cardinais até 100 
5.3. Identificar as horas (eight 
o’clock, half past nine) 
6.4. Identificar vocabulário 
relacionado com os espaços à 
nossa volta 
– Can recycle: green, yellow, 
blue and red bin; paper; plastic 
containers; glass bottles 
– Can make a compost heap 
– Can pick up litter 
– Can turn off the tap 
– Can plant a tree 
– Can not litter 
– School: canteen, classroom, 
library, gym, playground, staff 
room 
7.1. Reconhecer e usar as 
estruturas dadas no 3.º ano. 
7.2. Usar lexical chunks ou 
frases que contenham: 
• May, Can, can’t 

3.2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1. Entender instruções 
dadas diretamente para 
completar pequenas 
tarefas 
4.2. Entender frases sobre 
temas estudados. 
 

3.1. Utilizar formas de 
tratamento adequadas 
quando se dirige ao 
professor (Mr., Miss) 
4.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções 
4.1. Exprimir agrado e 
desagrado 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.1. Legendar 
sequência de 
imagens. 
3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 
3.2. Escrever sobre 
si 

Construir 
brinquedos 
(clock); desenho 
e pintura; recorte, 
dobragem e 
colagem. 

Estudo do Meio: A qualidade do ambiente 
próximo: 
– identificar e observar alguns fatores que 
contribuem para a degradação do meio 
próximo (lixeiras, indústrias poluentes, ...); 
possíveis soluções 
A qualidade do ar: 
– identificar e participar em formas de 
promoção do ambiente; 
– reconhecer algumas formas de poluição 
dos cursos de água e dos oceanos; 
– reconhecer algumas formas de poluição 
sonora (fábricas, automóveis, motos...). 
 

Halloween 
1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 
1.3. Participar em jogos e em pequenas dramatizações 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Domínios / Metas Articulação curricular 
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UNIDADES 
TEMÁTICAS 

 

 
Léxico e Gramática (Lexis 
and Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção 
oral (Spoken 
interaction / 
production) 
 

Leitura 
(Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 
 
 

 
Unit 2 - Let’s visit 

the zoo! 

6.5. Identificar vocabulário 
relacionado com os animais/ 
let’s visit the animals 
• Animais e sons: (chicken 
/cluck; dog/woof/, pig/oink, cat/ 
meow, mouse, squeak, etc... 
• Animais na quinta: chicken, 
rooster, cow, duck, 
goat, donkey, horse, pig, 
sheep, turkey, frog 
• Animais do jardim zoológico: 
crocodile, dolphin, giraffe, 
hippo, monkey, tiger, bear, 
zebra, lion, elephant, owl, 
penguin, shark, whale 
7.1. Reconhecer e usar as 
estruturas dadas no 3.º ano. 
Verbs to be, to have (got) 
7.2: Usar lexical chunks ou 
frases que contenham: 
• Articles: a/an, the. 
• Connector: and, but 

3. 2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1 Entender instruções 
dadas diretamente para 
completar pequenas tarefas 
4.2. Entender frases sobre 
temas estudados. 
4.3. Identificar a sequência 
de pequenas histórias 
conhecidas. 
 

3.1. Utilizar formas de 
tratamento adequadas 
quando se dirige ao 
professor (Mr., Miss) 
4.3. Perguntar e 
responder sobre 
preferências pessoais 
4.4. Perguntar e 
responder sobre temas 
previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções 
4.2. Descrever o que 
é/não é capaz de fazer 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.1. Legendar 
sequência de 
imagens. 
3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 
4.1. Preencher 
balões de fala em 
sequências de 
imagens. 
4.2. Escrever 
sobre si (My 
favourite animal…) 
4.3. Escrever 
sobre preferências 

Construir 
brinquedos 
(puppets); desenho 
e pintura; recorte, 
dobragem e 
colagem 
 

ESTUDO DO MEIO 
Os seres vivos do ambiente: 
Comparar e classificar animais 
 
Expressão e Educação Físico-Motora: 
Atividades rítmicas expressivas: dança 
Utilizar combinações pessoais de movimentos 
locomotores e não locomotores para 
expressar a sua sensibilidade a temas 
sugeridos pelo professor (imagens, 
sensações, emoções, histórias, canções, 
etc.), que inspirem diferente modos e 
qualidades de movimento. 
Expressão e Educação musical: 
Voz: reproduzir pequenas melodias; 
Corpo: acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal; 
Organizar sequências de movimentos 
(coreografias elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e Educação dramática: 
experimentar diferentes maneiras de dizer um 
texto. 
 

Christmas 
1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 
1.3. Participar em jogos e em pequenas dramatizações 
Áreas de competências a desenvolver: A, B, C, D, E, F, H, I, J 

 
 
 

 
          2º Período: +/- 23 aulas 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
 

Domínios / Metas Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis and 
Grammar) 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção 
oral (Spoken 
interaction / 

Leitura 
(Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 
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 production) 
 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 
 
 

 
Unit 3 – Let’s 

boogie!) 

6.2. Identificar vocabulário 
relacionado com o corpo 
humano/ our body 
• Rosto: head, eyes, ears, nose, 
mouth, neck, hair 
• Corpo: arm, hand, fingers, 
shoulder, leg, foot/feet, toes 
7.1. Reconhecer e usar as 
estruturas dadas no 3.º ano. 
Verbs to be, to have (got) 
7.2: Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 
• Possessive case (‘s/’). 
• Question words: who, whose 

3.2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1. Entender instruções 
dadas diretamente para 
completar pequenas 
tarefas 
4.2. Entender frases sobre 
temas estudados. 
 

4.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções. 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.1. Legendar as 
sequências de 
imagens. 
3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 
4.2. Escrever sobre 
si 

Ligar/colar 
elementos 
para uma 
construção; 
Atar/agrafar 
elementos 
para uma 
construção 
(esqueleto) 
Creating the 
mascot for the 
"Show and 
Tell" 

Estudo do Meio: 
Os ossos: reconhecer a existência dos ossos; 
reconhecer a sua função (suporte e proteção); 
observar em representações do corpo humano. 
 
Hábitos de vida saudável 
Reconhecer diferentes estereótipos no mundo 
 
Expressão e Educação Físico-Motora: 
Atividades rítmicas expressivas: dança 
Utilizar combinações pessoais de movimentos 
locomotores e não locomotores para expressar 
a sua sensibilidade a temas sugeridos pelo 
professor (imagens, sensações, emoções, 
histórias, canções, etc.), que inspirem diferente 
modos e qualidades de movimento. 
Expressão e Educação musical: 
Voz: reproduzir pequenas melodias; 
Corpo: acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal; 
Organizar sequências de movimentos 
(coreografias elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e Educação dramática: 
experimentar diferentes maneiras de dizer um 
texto. 
 

 
 
 
 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
 

Domínios / Metas Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis and 
Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção 
oral (Spoken interaction 
/ production) 
 

Leitura 
(Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 

 

5.3. Identificar as horas 
6.3. Fruit: apple, lemon, grapes, 
orange, pear, strawberry 

Drinks: water, juice, lemonade, 
milk, tea 
Food: cereal, rice, meat, chips, 
bread, cheese, soup, 
potato, cake, egg, fish, 

3.2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1. Entender instruções 
dadas diretamente para 

4.2. Utilizar palavras e 
expressões para aceitar e 
recusar (sure/no, thank you). 
4.3. Perguntar e responder 
sobre preferências pessoais. 
4.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 

3.1. Legendar 
sequência de 
imagens. 
3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 

Construir 
brinquedos (picnic 
basket); desenho 
e pintura; 

Estudo do Meio: 
Alimentação saudável 
Roda dos alimentos  
Diferentes hábitos alimentares no 
mundo 
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Unit 4 – Let’s eat 
healthy food!  

 

spaghetti, yoghurt 
Meals: breakfast, morning 
snack, lunch, afternoon 
snack, dinner 

7.1. Reconhecer e usar as 
estruturas dadas no 3.º ano. 
Verbs to be, to have (got), like 
 
7.2. Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 
• Determiners: this, that, these, 
those 
• Positive, negative, question forms 
and short answer 

with to do 
(Do you like apples? Yes, I do / 
No I don’t). 

• Prepositions of time: at 

completar pequenas 
tarefas. 
4.2. Entender frases sobre 
temas estudados. 
4.3. Identificar a sequência 
de pequenas histórias 
conhecidas. 
 

 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções. 
4.2. Descrever o que é/não é 
capaz de fazer. 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

 4.1. Preencher 
balões de fala em 
sequências de 
imagens. 
4.2. Escrever sobre 
si (My favourite 
drink, fruit…). 
4.3. Escrever sobre 
preferências. 

Pancake Day / Carnival / St. Valentine’s day / St. Patrick’s Day / Father’s Day / Easter  
1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 
1.3. Participar em jogos e em pequenas dramatizações 
Áreas de competências a desenvolver: A, B, C, D, E, F, H, I, J 

 
           
 

3º Período: +/- 18 aulas 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

 

Domínios / Metas Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis 
and Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção oral 
(Spoken interaction / 
production) 
 

Leitura 
(Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 

 
 

Unit 5 – Let’s go 
around our city! 

5.3. Identificar as horas 
6.4. Identificar vocabulário 
relacionado com os espaços à 
nossa volta/ where we live 
• Tipos de casa: house, flat, 
terraced house, hut 
• Divisões da casa: kitchen, 
bedroom, attic, bathroom, 
toilet, dining room, living room, 
garage, hall, garden 
• Locais e edifícios: park, 

3.2. Identificar palavras e 
expressões em rimas e 
canções. 
3.3. Identificar palavras e 
expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1. Entender instruções 
dadas diretamente para 
completar pequenas tarefas. 
4.2. Entender frases sobre 
temas estudados. 

4.1. Utilizar palavras e 
expressões para concordar 
(me too, so do I). 
4.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções. 
4.1. Exprimir agrado e 
desagrado. 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.1. Legendar 
sequência de imagens. 
3.2. Preencher espaços 
lacunares em textos 
muito simples, com 
palavras dadas. 
4.2. Escrever sobre si 
(My house). 

 Matemática: 
• Os sólidos geométricos 
– Os poliedros e não poliedros. 
 
Estudo do Meio 
Diferentes tipos de habitação no 
mundo 
Interpretação de uma planta 
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 hospital, bus stop, fire station, 
market, shopping centre, sports 
centre, bookshop, train 
station, town hall, cinema, 
school, church 
7.1. Reconhecer e usar as 
estruturas dadas no 3.º ano. 
Verbs to be, to have (got) 
Question words: what, where 
7.2. Usar lexical chunks ou 
frases que contenham: 
• Nouns in the singular and in the 
plural (-s/-es) 
• Prepositions of place: next to, 
behind, in front of 

 4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

Mother’s Day 
1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 

 
 
 
 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
 

Domínios / Metas Articulação curricular 
 
Léxico e Gramática (Lexis and 
Grammar) 
 

Compreensão oral 
(Listening) 
 

Interação / Produção 
oral (Spoken interaction 
/ production) 
 

Leitura 
(Reading) 
 

Escrita (Writing) 
 

Arts and 
Crafts CLIL 

 
 
Domínio 
intercultural 
(Intercultural 
Domain) 

 
 

Unit 6 – Let’s 
have fun 
outside!  

 

5.3. Identificar as horas 
6.6. Identificar vocabulário relacionado com 
os cinco sentidos/ the five senses 
• Taste (sweet ice cream); Touch (cold 
water); Sight (look at the blue sky); Hearing 
(hear the dog barking); Smell (flowers) 
6.7. Identificar vocabulário relacionado com 
o sol/ the sun is shining 
• Atividades ao ar livre: playing on the 
beach, having a picnic, swimming, 
canoeing, fishing, riding a bike, playing in 
the park 
• A praia: beach, sand, sea, sun, ice cream 
• A Proteção solar contra o sol: protect the 
skin, wearing a hat, putting on suncreen, 
wearing sunglasses, wearing a T-shirt 
7.1. Reconhecer e usar as estruturas dadas 
no 3.º ano. 

3. 2. Identificar 
palavras e expressões 
em rimas e canções. 
3.3. Identificar 
palavras e expressões 
em pequenas 
histórias conhecidas. 
4.1.  Entender 
instruções dadas 
diretamente para 
completar pequenas 
tarefas. 
4.2. Entender frases 
sobre temas 
estudados. 
 

3.2. Utilizar palavras e 
expressões para aceitar e 
recusar. 
3.4. Perguntar e responder 
sobre temas previamente 
apresentados. 
 
3.1. Dizer rimas, chants e 
cantar canções. 
4.1. Exprimir agrado e 
desagrado. 
4.3. Falar sobre os temas 
trabalhados. 
 

2.1. Identificar 
vocabulário 
acompanhado por 
imagens. 
2.2. Ler pequenas 
histórias ilustradas, 
com vocabulário 
conhecido. 
 

3.1. Legendar 
sequências de 
imagens. 
3.2. Preencher 
espaços lacunares 
em textos muito 
simples, com 
palavras dadas. 
4.2. Escrever sobre 
si. 

 Estudo do Meio: 
• A pele 
– A segurança do seu corpo: identificar 
alguns cuidados a ter com a exposição ao 
sol. 
 
Expressão e Educação Físico-Motora: 
Atividades rítmicas expressivas: dança 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos pelo 
professor (imagens, sensações, emoções, 
histórias, canções, etc.), que inspirem 
diferente modos e qualidades de 
movimento. 
Expressão e Educação musical: 
Voz: reproduzir pequenas melodias; 
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Verbs Present Continuous 
Question words: what, where 
7.2. Usar lexical chunks ou frases que 
contenham: 
• Connector: or 
• Let’s (Let’s go to the beach.) 
• Prepositions of time: after 

Corpo: acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal; 
Organizar sequências de movimentos 
(coreografias elementares) para 
sequências sonoras. 
Expressão e Educação dramática: 
experimentar diferentes maneiras de dizer 
um texto. 

Festa final de ano 
1.1. Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
1.2. Identificar atividades relacionadas com as festividades 
1.3. Participar em jogos e em pequenas dramatizações 
Áreas de competências a desenvolver: A, B, C, D, E, F, H, I, J 

 
 
 
 

Disciplina: Oferta Complementar 
Do livro e do jogo para o Mundo 
 

  
1.º, 2.º, 3.º e 

4.º Ano 
 

Domínios 
 e  

Unidades temáticas/Conteúdos 

Aprendizagens Essenciais 
(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ações Estratégicas de Ensino 
(Orientadas para o Perfil dos Alunos à saída da 

escolaridade obrigatória) 

Áreas de 
competências 
a desenvolver 

Períodos 
letivos 

 
 

Ler para apreciar textos literários 
e não literários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Formar alunos leitores com gosto pela leitura; 

• Promover o prazer e o gosto pela leitura; 

• Facilitar o acesso à leitura e ao conhecimento; 

• Melhorar os hábitos de leitura; 

• Desenvolver a formação leitora; 

Promover estratégias que envolvam:   

§ Leituras de obras integrais na aula;  

§ Partilha de leituras e livros;  

§ Dinamização da leitura com recurso a 

dramatizações, teatro, fantoches, etc.; 

Escuta ativa de:  

§  textos de tradição popular; 

§  leitura de narrativas e de poemas; 

 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, E, F 
H,  J 

 
 

 
Ao longo 
do ano 
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Jogar para facilitar o 
desenvolvimento da dimensão 
afetiva, social, cognitiva e motora 

. 

 

 

 

 

 

• Utilizar o jogo como facilitador do desenvolvimento da 

dimensão da afetiva, social, motora e cognitiva; 

• Desenvolver e implementar um projeto de construção de 

jogo, 

•  Participar de forma ativa na elaboração e confeção de 

jogos. 

• Promover o trabalho em grupo; 

• Pesquisar sobre a confeção, materiais e regras de jogos; 

• Contribuir para o desenvolvimento da criança, 

onde as interações sociais se dirigem para uma 

aprendizagem enriquecedora; 

• Regular comportamentos a partir das regras, bem 

como a concentração no decurso do jogo; 

• Contribuir para o desenvolvimento da criança ao 

nível do desenvolvimento da função simbólica e da 

representação mental; 

§ dramatizar, recitar, recontar, recriar, 

ilustrar. 

 

 

§ Construção de jogos diversificados (de 

tabuleiro e outros...) de acordo com os 

interesses dos alunos; 

§ Elaboração das regras dos jogos; 

§ Fazer assembleias de turma/escola para 
debater/dialogar sobre o interesse do 
jogo na diversão e aprendizagem. 

§ Desenvolvimento do sentido de respeito 
pelo adversário - Saber perder e vencer; 

§ Cumprimento das regras em cooperação 
com os companheiros; 

§ Campeonatos de turma e de escola. 
§  Resolução de problemas em situações 

de jogo; 
§ Exploração de materiais; 
§ Exploração do espaço, ritmos, música, 

relações interpessoais, etc. 
§  Apreciação dos seus desempenhos; 
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• Utilizar jogos como fator de interesse para os 

alunos; 

• Desenvolver a criatividade, do senso crítico, a 

participação, a competição “sadia” e a 

observação;  

• Desenvolver habilidades.  

 

 
 
Sugestão de leituras 
Livros do baú 
Livros do Plano Nacional de leitura 
Acervo da escola 
Lengalengas, trava línguas, histórias tradicionais lendas de tradição oral 
Livros dos alunos 
 
 
  
Sugestão de jogos 
Jogos tradicionais: corrida de andas, corrida de sacos, jogo da vara, etc. 
Jogos de tabuleiro: damas, galo, puzzles, ludo 
Jogos de matemática - ouri, semáforo, rastros, dominós, torre de hanoi 
Jogos de estudo do meio – lotos, jogo da memória, labirinto 
Jogos de português – Scrabble, jogo de caça palavras, jogo da forca, dominós de provérbios, palavras cruzadas 
Jogos de expressões – jogo de memória, Dominós, origami 
Jogos de Educação Física - bowlingue 
 
 

 
 
 
 
Áreas de competências elencadas no “Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória”:  
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(A) Linguagens e textos (F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
(B) Informação e comunicação (G) Bem-estar, saúde e ambiente 
(C) Raciocínio e resolução de problemas (H) Sensibilidade estética e artística 
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo (I) Saber científico, técnico e tecnológico 
(E) Relacionamento interpessoal (J) Consciência e domínio do corpo. 

 
 


