
 

Oferta Complementar Teclar, ler e jogar – 2º ano Ano Letivo 2022/2023 
 

Conteúdos de 

Aprendizagem 

AE: Objetivos Essenciais de Aprendizagem 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
Ações Estratégicas de Ensino 

Áreas de 

competência/Descritores 

do Perfil dos Alunos 

Teclar 
 
Cidadania Digital  
 
 
 
Investigar e Pesquisar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicar e 
Colaborar 

O aluno deve ficar capaz de: 

 Expressar-se enquanto cidadão digital, 
manifestando noção de comportamento adequado, 
enquadrado com o nível de utilização das tecnologias 
digitais; 

 
O aluno planifica uma investigação a realizar 
online sendo capaz de: 

 Definir palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa. 
 
 
 
 
O aluno mobiliza as estratégias e 
ferramentas de comunicação, sendo capaz 
de: 

 Identificar diferentes meios e aplicações (síncronos 
ou assíncronos) que permitam a comunicação em 
suporte digital, com públicos conhecidos, tendo em 
conta o público-alvo e o objetivo da comunicação; 

 Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, 
utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Promover estratégias que envolvam: 
 
Desenvolver projetos que impliquem desenhar e pintar, ler e 
escrever, falar e ouvir, criar e apresentar ideias, 
procedimentos e resultados em grande grupo, para 
possibilitar a confrontação com opiniões distintas. 
 
Formular questões e planear as fases de investigação e 
pesquisa em grupo, recorrendo a aplicações digitais que 
permitam o registo de notas, murais digitais, diagramas, 
entre outras (ferramentas da Google) 
 
Desenvolver projetos que impliquem desenhar e pintar,  
ler e escrever, falar e ouvir, criar e apresentar ideias, 
procedimentos e resultados em grande grupo, para 
possibilitar a confrontação com opiniões distintas 
(ferramentas da Google – docs, jamboard, youtubeKids) 
Utilizar a Classroom.. 
 
Comunicar, por videoconferência com colegas de outra 
turma/escola/país, no âmbito de um projeto colaborativo 
(eTwinning, por exemplo) para criarem, em conjunto, um 
plano de trabalho (por exemplo, colocando e respondendo a 
questões, negociando prazos, dividindo tarefas). 
 
Utilizar as ferramentas digitais para apresentar trabalhos 
propostos pelo professor ou de livre escolha dos alunos 
(Word, Jamboard, Slides, paint) 

B - Informação e 
comunicação 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
E - Relacionamento 

interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 
I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

  



 

 

Conteúdos 

de Aprendizagem 

AE: Objetivos Essenciais de Aprendizagem 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes?) 
Ações Estratégicas de Ensino 

Áreas de 

competência/Descritores 

do Perfil dos Alunos 

 

Leitura  

 

 

 

 

Escrita 

 Promover o prazer e o gosto pela leitura; 

 Promover a literacia da leitura, espírito crítico e 

estímulo ao desejo de procura de diferentes 

leituras; 

aumentar a proficiência leitora dos alunos 

(principalmente os baixo rendimento escolar) 

 

 Desenvolver habilidades de apropriação do sistema 

de escrita e reescrita de textos, dentro de um 

contexto significativo.  

 Desenvolver a inteligência linguística através do 

aperfeiçoamento da construção textual, 

familiarizando os alunos com a composição escrita.  

Projetos: Escola a Ler (Leitura orientada; Vou levar-te 

comigo; livr’à mão) 

Partilha de leituras e livros; 

Participação em concursos de declamação. 

 

Escrita criativa de textos; 

Participação em concursos de escrita;  

 

Dinamização da leitura com recurso a dramatizações, teatro, 

fantoches. 

https://www.rbe.mec.pt/np4/projetos/ 

A - Linguagens e textos 
 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
E - Relacionamento 

interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

  

https://www.rbe.mec.pt/np4/projetos/


 

 

Conteúdos de 

Aprendizagem 

AE: Objetivos Essenciais de Aprendizagem 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes?) 
Ações Estratégicas de Ensino 

Áreas de 

competência/Descritores 

do Perfil dos Alunos 

Jogar 

 Utilizar o jogo como facilitador do 

desenvolvimento da dimensão da afetiva, social, 

motora e cognitiva; 

 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; 

 Desenvolver a criatividade, o sentido crítico, a 

participação, a competição “sadia” e a 

observação; 

Construir jogos diversificados de acordo com os interesses dos 

alunos; 

 

Fazer campeonatos de turma /escola. 

Explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc 

E - Relacionamento 
interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H - Sensibilidade estética e 
artística 

J - Consciência e domínio do 
corpo. 

 

 

Sugestão de utilização dos seguintes Recursos/ferramentas Digitais 

 Ferramentas da Google (classroom; docs; slides; jamboard; videoconferência) 

 Paint 

 Plataforma + Cidadania; 

 Vídeos,  

 Storyboard… 

 Plataforma Aula Digital; 

 Kahoot; 

 Wordwall; 

 Quizizz; 

 H5P; 

 RTP Ensina; 

 Podcast; 

 Canva  

 Padlet  

 

 

Aprovada em reunião de CP de 12 de setembro de 2022 


