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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

1 º Período 

ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/Leitura e Escrita/ Iniciação à Educação Literária/ Gramática 

Sub-Domínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção 
expressiva/ Morfologia e lexicologia. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Interação discursiva Compreensão  Modalidade 

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

Princípio de cortesia: resposta, pergunta, pedido  Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a 

Compreensão e expressão diversas finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas 

mensagens, cumprir instruções, responder a questões). 

 Identificar informação essencial em textos orais sobre temas 

conhecidos. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Articulação, entoação e ritmo 

Vocabulário: alargamento, adequação 

Informação essencial 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial 

enfoque nas áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Instrução Expressão 

Frase  Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação 

de perguntas, de afirmações e de pedidos. Expressão de ideias e de sentimentos 

Consciência fonológica e habilidades fonémicas  

 

Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com 

uma articulação correta e natural das palavras. – 

– 

Perceção e discriminação fonéticas 

Consciência silábica  A avaliação assume caráter contínuo e Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 
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– 

– 

Sensibilidade fonológica 

Consciência fonémica 

Leitura sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para 

a sua melhoria. 

 Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas 

e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes 

posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

 Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 

maiúscula, em resposta ao nome da letra. 

Alfabeto e grafemas 

– 

– 

– 

Alfabeto (i, u, o, a, e, p, t, l) 

Letra maiúscula, letra minúscula 

Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e  A avaliação certifica as aprendizagens 
ditongos (iu, ui, oi, ou, ai, au, ão, ei, eu, ãe, 

al/el/il/ol/ul) 

 

 

 

Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do 

alfabeto. 

realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 

de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 

prosódia 

Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta 

e prosódia adequada. 

– Palavras e pseudopalavras monossilábicas, 

dissilábicas e trissilábicas 

Palavras regulares e irregulares 

Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos associados 

a diferentes finalidades (lúdicas, estéticas, informativas). 
 Instrumentos de Avaliação 

– Escrita 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos 

Compreensão de texto 

Textos de características: narrativas, 

informativas, descritivas 

grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de 

diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 

silábica, aplicando regras de correspondência fonema-grafema. 

Identificar especificidades gráficas do texto escrito 

(direccionalidade da escrita, gestão da mancha gráfica – 

margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra). 

 

 

 

 

 

 

Fichas de avaliação 

Fichas de trabalho 
– 

 

 

Questões-aula – 

– 

– 

Poema, banda desenhada 

Trabalho individual 

Trabalho de pesquisa 

Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

Vocabulário: alargamento e adequação 

Sentidos do texto: sequência de 

acontecimentos; mudança de espaço; tema, 

assunto; informação essencial; intenções 

moções de personagens 

e  Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva e 

através de digitação num dispositivo eletrónico, utilizando 

adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto final e 

 

 

Observação direta 

auto e heteroavaliação Ortografia e pontuação 
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– Sílabas, palavras (regulares e irregulares), 

pseudopalavras, frases 

Letra de imprensa, letra manuscrita 

Produção escrita 

ponto de interrogação.  

 

Participação oral 

Caderno diário  Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta 

ativa de obras literárias e textos da tradição popular. 

 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, 

trava-línguas e em outros textos ouvidos. 

– 

– 

– 

Frases simples 

Legendas de imagens  Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, 

intenções e emoções de personagens, tema e assunto; 

mudança de espaço) e poemas. 

Audição e leitura 

– Obras de literatura para a infância, textos da 

tradição popular “Pelo muro acima”, “Um, dois, 

três, quatro”in Luísa Ducla Soares, Mais 

Lengalengas, 2.ª ed., Livros Horizonte, 2010 

Compreensão de texto 

 Antecipar o desenvolvimento da história por meio de 

inferências reveladoras da compreensão de ideias, de eventos 

e de personagens. 

 

 

(Re)contar histórias. 

– 

– 

– 

– 

Rima Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e 

poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 

gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

Usar regras de flexão em número, com base na descoberta de 

regularidades do funcionamento do nome. 

Antecipação de conteúdos 

Reconto 

Expressão de sentimentos e de emoções  

 Memorização e recitação 

Trava-línguas; lengalengas; poemas 

Produção expressiva 

– 

 Reconhecer o nome próprio. 

– 

– 

Histórias inventadas 

Recriação de textos 

Morfologia e lexicologia 

– Nome: flexão em género e número (regular) 
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1 º Período 
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Geometria e Medida; Organização e Tratamento de Dados; Números e Operações; 

Sub-Domínio: Números naturais; sistema de numeração decimal; adição; subtração; resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Geometria e Medida 

 

 

 

 

 

Organização e Tratamento de Dados 

 

 

 

Localização e orientação no espaço 

– Relações de posição e alinhamentos de objetos e 
pontos 

– Comparação de distâncias entre pares de objetos e 
pontos 

– Relações de posição e alinhamentos de objetos e 
pontos 

– Comparação de distâncias entre pares de objetos e 
pontos 

Representação de conjuntos 

– Conjunto, elemento pertencente a um conjunto, 
cardinal de um conjunto 

– Diagramas de Venn com conjuntos disjuntos 

 

Localização e orientação no espaço 

• Identificar, interpretar e descrever relações 
espaciais, situando-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos.  

 

 

 

Representação e interpretação de dados 

• Recolher, organizar e representar dados qualitativos 
e quantitativos discretos utilizando diferentes 
representações e interpretar a informação 
representada.  



  

 

Números e Operações 

 

 

Números naturais 

– Correspondências um a um e comparação do número 
de elementos de dois conjuntos 
– Contagens de até 9 objetos 
– O conjunto vazio e o número zero 
– Números naturais até 9; contagens progressivas e 
regressivas 
 
 
 
 
 
 
Sistema de numeração decimal 
– Ordem natural; os símbolos «<» e «>»; comparação e 
ordenação de números até 10 
 
– Comparação e ordenação de números até 9 

 

 

 

 

 

Adição 

– Adições cuja soma seja inferior a 10 por cálculo 
mental, métodos informais 

– Os símbolos «+» e «=» 

– Decomposição de números até 10 em somas 

 

Números naturais 

• Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até 100 e identificar o valor posicional de um 
algarismo.  

• Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e 
sem recurso a materiais manipuláveis (incluindo 
contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e 
registar as sequências numéricas obtidas, 
identificando e dando exemplos de números pares e 
ímpares.  

 

Resolução de problemas / Raciocínio matemático / 
Comunicação matemática 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Adição e subtração 
• Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e 
da subtração e calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação horizontal do 
cálculo, em diferentes situações e usando diversas  
estratégias que mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações.  
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– Problemas de um passo envolvendo situações de 
juntar e acrescentar 

Subtração 

– Subtrações envolvendo números naturais até nove 
por métodos informais 

– Relação entre a subtração e a adição 

– Subtrações de números até 10 utilizando contagens 
progressivas e regressivas 

– O símbolo «–» 

– Problemas de um passo envolvendo situações de 
retirar, comparar ou completar 

 

 

 

 

 

• Reconhecer e utilizar diferentes representações para 
o mesmo número e relacioná-las.  

• Comparar e ordenar números, e realizar estimativas 
plausíveis de quantidades e de somas e diferenças, com 
e sem recurso a material concreto.  

• Reconhecer e descrever regularidades em 
sequências e em tabelas numéricas, formular 
conjeturas e explicar como são geradas essas 
regularidades. 

Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / 
Comunicação matemática 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de 
problemas com números naturais, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social.  

 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade.  
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

º Período 1 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínio: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Sub-Domínio: À Descoberta de si mesmo/À Descoberta dos outros e das instituições/À Descoberta das inter-relações entre espaços/À Descoberta dos materiais e objetos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

Conhecer a sua identificação pessoal. 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

– 

– 

A sua identificação  

 

 Modalidade 

Os seus gostos e preferências Reconhecer a utilidade dos documentos de 

identificação pessoal.  Formativa 

 

 

Relacionar as atividades exercidas por alguns 

membros da comunidade familiar ou local com as 

respetivas profissões. 

 Objeto da avaliação 

avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

 A – 

– 

– 

A sua escola 

Reconhecer símbolos nacionais 

Os espaços da sua escola 
Associar os principais símbolos nacionais (hino e 

bandeira) à sua nacionalidade, desenvolvendo o 

sentido de pertença. 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

 

Relacionar espaços da sua vivência com diferentes 

funções, estabelecendo relações de identidade 

com o espaço.  A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 
Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, 

de cooperação, de responsabilidade, na relação 
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com os que lhe são próximos. 

Reconhecer que tecnologia responde 

os percursos para a sua melhoria. 

 

 

a a 

necessidades e a problemas do quotidiano (rede 

elétrica, canalização de água, telecomunicações, 

etc.). 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, 

em segurança, explorando relações lógicas de 

forma e de função (tesoura, agrafador, furador,  Instrumentos de Avaliação 
 Manusear objetos 

espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.). Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de avaliação  

 

Identificar atividades humanas que envolvem 

transformações tecnológicas no mundo que o 

rodeia. 

Fichas de trabalho 

Questões-aula 

Trabalho individual Verificar alterações morfológicas que se vão 

operando ao longo das etapas da vida humana, 

comparando aspetos decorrentes de parâmetros 

como: sexo, idade, dentição, etc. 

Trabalho de pesquisa 

Grelhas de registo de observação do desempenho 

Observação direta 

 

 

 

O seu corpo 

A saúde do seu corpo 

A Segurança do seu corpo 

Auto e heteroavaliação 

Participação oral 

 

 

Indicar datas e factos significativos da sua história 

individual, localizando-os numa linha de tempo. 

Identificar situações e comportamentos de risco 

para a saúde e segurança individual e coletiva em 

diversos contextos – casa, rua, escola e meio 

Caderno diário 

aquático – e propor medidas de proteção 

adequadas. 
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Identificar os fatores que concorrem para o bem- 

estar físico e psicológico, individual e coletivo, 

desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 

alimentar, do vestuário e dos espaços de uso 

coletivo. 

 

 

Manusear objetos Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, 

em segurança, explorando relações lógicas de 

forma e de função (tesoura, agrafador, furador, 

espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.). 

Experiências com materiais de uso 

corrente 

 

 

Realizar experiências em condições de segurança, 

seguindo os procedimentos experimentais. 

 A vida em sociedade 
Saber atuar em situações de emergência, 

recorrendo ao número europeu de emergência 

médica (112). 
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

1 º Período 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Artes Visuais 

Domínio- Apropriação e Reflexão; Interpretação e Comunicação; Experimentação e Criação 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes, Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, Desenho, 

Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

Descoberta e organização progressiva de volumes Apropriação e Reflexão  Modalidade 

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

- Explorar e tirar partido da resistência e Observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global (obras e artefactos de arte – 

pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 

adequado. 

plasticidade (introduzir as mãos em diferentes 

materiais e dialogar sobre as suas caraterísticas)  A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

- 

- 

- 

- 

- 

Modelagem e escultura 

Modelar usando as mãos Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 

forma, linha, textura, padrão (...) Construções 

Fazer e desmanchar construções 

Inventar novos objetos utilizando materiais ou 

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos 

modos de apreciação do mundo através da comparação de 

imagens e/ou objetos. objetos recuperados (a partir de caixas diversas e 

diferentes materiais) 

 A avaliação assume caráter contínuo e 

Interpretação e Comunicação sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

Descoberta e organização progressiva de 

superfícies 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s); 

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos – Desenhar no chão do recreio. 
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– Desenhar no quadro da sala. 

Desenho 

Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, 

sistemas de comunicação visual; 

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais; 

sua melhoria. 

–  A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

paus, giz, lápis de cor, lápis de cera, feltros, tintas, Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 

pincéis... utilizando suportes de: diferentes 

tamanhos, diferentes espessuras, diferentes 

texturas, diferentes cores. 

do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 

argumentar e formar juízos críticos; 

Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 

e/ ou outras narrativas visuais. 

Perfil dos Alunos 

Obrigatória. 

à Saída da Escolaridade 

– 

– 

Ilustrar de forma pessoal. 

Contornar objetos, formas. Experimentação e Criação  Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes Pintura Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais; 

– 

– 

Pintar livremente em suportes neutros. 

Explorar as possibilidades técnicas de: mão,  

 

 

Fichas de trabalho 

esponjas, pincéis, Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 

(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 

formatos e características diversas) e das diferentes 

técnicas. 

Trabalho individual|pares|grupo 

Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

Recorte, colagem, dobragem 

– Explorar as possibilidades de diferentes  

 

 

 

 

 

Observação direta 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas Fichas de auto e heteroavaliação 

Participação oral objetos recuperados, jornal, papel colorido, 

ilustrações... explorar formas, cores, texturas, 

espessuras... e utilizá-los em composições. 

produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 

técnicas adquiridos; Aplica as técnicas. 

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares; 

Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

Respeita as regras de convivência. 

Expressa-se livre e criativamente. 
– Fazer dobragens. 

Impressão– Estampar a mão, elementos naturais e 

imprimir com carimbos– Imprimir com carimbos 

(feitos em vegetais, cortiça,...) 
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Jogos de exploração da voz 

Dizer rimas e lengalengas 

Entoar rimas e lengalengas 

Cantar canções. 

Experimentação e criação:  Modalidade 

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

Reproduzir pequenas melodias 

Experimentar sons vocais. 

Experimentar percussão corporal e sons 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. 

vocais. - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

- Acompanhar canções com gestos e percussão melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

corporal musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). - 

- 

Movimentar-se livremente  

 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria. 

Associar movimentos a pulsação, andamento, - Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

dinâmica, acentuação, divisão binária/ternária peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

- Fazer variações bruscas ou graduais de 

andamento e intensidade 

Cantar canções 

utilizando diferentes fontes sonoras. 

Interpretação e comunicação: A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

- - Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 
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canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho individual 

- Realizar sequências de movimentos corporais em Grelhas de registo de observação do desempenho 

Observação direta Jogos de exploração do corpo e 

Instrumentos 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

Auto e heteroavaliação 

- Participar em coreografias elementares Participação oral 

inventando e reproduzindo gestos, 

movimentos ou passos 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento. 

Apropriação e reflexão 

Produção de sons e ritmos. 

Conhecer canções. 

Experimentar as potencialidades sonoras de 

materiais e objetos 

Respeitar e aplicar as regras de comunicação. 

Identificar sons e ritmos. - Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros. 

- Utilizar instrumentos musicais 
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Dança 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

Em situação de exploração individual do Apropriação e Reflexão 

movimento, de acordo com a marcação - Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 

rítmica do professor e ou dos colegas: Corpo (na totalidade, pelas partes, superfícies ou 

- Deslocar-se em toda a área (percorrendo articulações) através de movimentos locomotores e não 

todas as direções, sentidos e zonas), nas locomotores (passos, deslocamentos, gestos, equilíbrios, 

diferentes formas de locomoção, no ritmo- quedas, posturas, voltas, saltos) diferentes formas de 

sequência dos apoios correspondente à ocupar/evoluir no espaço (próprio ou partilhável: no lugar, 

marcação dos diferentes compassos simples utilizando trajetórias – curvilíneas e retilíneas–, direções – 

(binário, ternário e quaternário), frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo, direito e diagonais – 

combinando «lento-rápido», «forte-fraco» e planos -frontal, sagital, horizontal –, níveis – superior, médio 

«pausa-contínuo». e inferior –, volumes/dimensão – grande e pequeno, 

- Utilizar combinações pessoais de extensão -longe, perto), ou na organização da forma 

movimentos locomotores e não locomotores (uníssono; com início, meio e fim; sintonia/oposição). 

para expressar a sua sensibilidade a temas - Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas 

sugeridos 

sensações, emoções, histórias, canções, do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, 

etc.), que inspirem diferentes modos e rápido/sustentado, padrões rítmicos) da Dinâmica 

pelo professor (imagens, marcadas pelo professor integrando diferentes elementos 

e 

qualidades de movimento. (pesado/leve, forte/fraco). 

Interpretação e comunicação 
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- Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, 

melhoria da autoestima, etc.) e valor do desempenho 

artístico (social, cultural) e interagir com os colegas e 

professor sobre as experiências de dança, argumentando as 

suas opiniões e aceitando as dos outros. 

Experimentação e criação 

- Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, 

situações do quotidiano, solicitações do professor, ideias 

suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou 

estruturas rítmicas, evidenciando capacidade de exploração 

e de composição. 

- Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários 

(visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas 

(solicitados pelo professor ou fictícios, histórias, imagens, 

vídeos, situações problema) mobilizando os materiais 

coreográficos desenvolvidos. 
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem 

Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

- 

- 

Movimentar-se de forma livre e pessoal; 

Explorar as atitudes de imobilidade/ 

Apropriação e reflexão  

 

 

 

Modalidade 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, 

identificando relações com outras artes e áreas de 

conhecimento; 

Formativa 

mobilidade; contração/ 

descontração; tensão/ 

relaxamento 

Objeto da avaliação 

A avaliação incide sobre as aprendizagens 

- Identificar, em manifestações performativas, personagens, 

cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

- 

- 

Explorar a respiração toráxica e abdominal 

Explorar o movimento global do seu corpo da da ação dramática; 

menor à maior amplitude - Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 

ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões 

faciais) para caracterizar personagens e ambiências. 

Interpretação e Comunicação 

- Explorar os movimentos segmentares do 

corpo 

 

 

A avaliação assume caráter contínuo e 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 

dramático, improvisação e representação; 

Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria. 

- 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 

desenvolvidas em aula. 

Experimentação e Criação A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem - Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 
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em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 

criação de personagens...); 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 

projeção...); 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

- Transformar objetos (adereços, formas animadas...), 

experimentando intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas; variação de cor, forma 

e volume...) para obter efeitos distintos; 

 

 

 

Respeita as regras de convivência. 

Expressa-se livre e criativamente. 

Grelhas de registo de observação do 

desempenho - Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de 

dados reais ou fictícios, através de processos espontâneos 

e/ou preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na 

ação e de “saída”. 

 Observação direta 
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

1 º Período 

ÁREA: Educação Física 

Domínio: Perícias e Manipulações e Jogos 

Subdomínio: Resistência geral; Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de postura; 

Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável e ou limitado; Controlo da orientação espacial; Ritmo e Agilidade. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

Perícia e manipulação Em concurso individual: 

Realizar ações motoras básicas com aparelhos 1.1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e por cima, com 

portáteis, segundo uma estrutura rítmica, cada uma e ambas as mãos. 

Avaliação das aprendizagens 

 Modalidade - formativa, 

contínua e sistemática. encadeamento ou combinação de movimentos, 1.2. RECEBER a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, evitando 

conjugando as qualidades da ação própria ao que caia ou toque outra parte do corpo. 

efeito pretendido de movimentação do aparelho. 1.3. RODAR o arco no solo, segundo o eixo vertical, saltando para dentro 

dele antes que finalize a sua rotação. 

Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitu 

des 1 .4. Manter uma bola de espuma no ar, de forma controlada, com TOQUES 

DE RAQUETE, com e sem ressalto da bola no chão. 

.5. DRIBLAR com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a 

bola para manter a direção desejada. 

 

 

Trabalho individual 

1 Grelhas de registo de 

observação do desempenho 

Observação direta 2 

2 

. Em concurso individual:  

 

 

.1. LANÇAR uma bola em distância com a «mão melhor» (a mão mais forte) Auto e heteroavaliação 

Respeitar as regras dos jogos 

e outras atividades. 

e com as duas mãos, para além de uma marca. 

2.2. LANÇAR para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e RECEBÊ-LA 
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com as duas mãos acima da cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o 

mais baixo possível). 

 

 

Praticar jogos/ exercícios 

diversos. 

2 .3. ROLAR a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores Empenhar-se na melhoria das 

capacidades. (deitado) unidos e em extensão, controlando o seu movimento pelo 

ajustamento dos segmentos corporais. 

2 .4. PONTAPEAR a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando 

continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 

Jogos -Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando 

Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, 

e as qualidades motoras na prestação, às designadamente: 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e • posições de equilíbrio; 

ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e • deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de 

ações técnico-táticas fundamentais, com velocidade; 

• combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; oportunidade e correção de movimentos. 

• 

• 

lançamentos de precisão e à distância; 

pontapés de precisão e à distância. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 
ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo  
 
 

 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO   
2 º Período  

 
   ÁREA: Português 
 

Domínio: Oralidade/Leitura e Escrita/ Iniciação à Educação Literária/ Gramática  
 

Sub-Domínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura:  
 

velocidade, precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção expressiva/ 
Morfologia e lexicologia.  

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

 

ORALIDADE 
 

Interação discursiva 

Princípio de cortesia:  resposta, pergunta, pedido. 

Compreensão e expressão 

– Articulação, entoação e ritmo 

– Vocabulário: alargamento, adequação 

– Informação essencial 

– Instrução 

– Frase 

 

– Expressão de ideias e de sentimentos 

Consciência fonológica e habilidades fonémicas 

– Perceção e discriminação fonéticas 

 

COMPREENSÃO 
 

✓ Saber escutar para interagir com adequação ao 
contexto e a diversas finalidades (nomeadamente, 
reproduzir pequenas mensagens, cumprir 
instruções e responder a questões). 

 
✓ Identificar informação essencial de textos orais 

sobre temas conhecidos.  
 

EXPRESSÃO 

 

✓ Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na 

formulação de perguntas, afirmações e pedidos. 

 

 
MODALIDADES 

Formativa 

Objeto da avaliação 

 

✓  A avaliação incide sobre as   

aprendizagens desenvolvidas, 

tendo por referência    as 

Aprendizagens Essenciais, que 

constituem orientação curricular 

base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas 
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– Consciência silábica 

 

– Sensibilidade fonológica 

 

– Consciência fonémica 

 

LEITURA E ESCRITA 

 

Alfabeto e grafemas 

 

– Letra maiúscula, letra minúscula 

 

– Alfabeto (c, q, n, r) 

 

– Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos (-rr-; -

r-; ar/er/ir/or/ur) 

 

– Alfabeto (b, g, j, f, s) 

 

– Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos 

(gue/gui, ge/gi) 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 

 

– Palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e 

trissilábicas 

 

– Palavras regulares e irregulares 

 

– Textos 

 

Compreensão de texto 

 

✓ Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e 

audível, com uma articulação correta e natural das 

palavras. 
 

✓ Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 
 

LEITURA 

 
✓ Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos 

que dependem de diferentes posições dos fonemas 

ou dos grafemas na palavra. 

 
✓ Identificar as letras do alfabeto, nas formas 

minúscula e maiúscula, em resposta ao nome da 

letra. 
 

✓ Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras 

do alfabeto. 
 

✓ Ler palavras isoladas e pequenos textos com 

articulação correta e prosódia adequada. 
 

✓ Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos 

associados a diferentes finalidades (lúdicas, 

estéticas, informativas). 

 
 

 
 

no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 
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– Textos de características: narrativas, informativas, 

descritivas 

 

– Poema, banda desenhada 

 

– Vocabulário: alargamento e adequação 

 

– Sentidos do texto: sequência de acontecimentos; mudança 

de espaço; tema, assunto; informação essencial; intenções e 

emoções de personagens 

 

Produção escrita 

 

– Frases simples 

 

– Legendas de imagens 

 

– Pequenos textos 

 

GRAMÁTICA 
 

Ortografia e pontuação 

 

– Correspondência fonema-grafema 

 

– Sílabas, palavras (regulares e irregulares), pseudopalavras 

 

– Frases 

 

– Sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação 

 

– Letra de imprensa, letra manuscrita 

 

ESCRITA 

 
✓ Representar por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos 

que dependem de diferentes posições dos fonemas 

ou dos grafemas nas palavras. 

 

✓ Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade 

e extensão silábica, aplicando regras de 

correspondência fonema-grafema. 

 
✓ Identificar especificidades gráficas do texto escrito 

(direccionalidade da escrita, gestão da mancha 

gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e 

fronteira de palavra). 

 
✓ Escrever frases simples e textos curtos em escrita 

cursiva e através de digitação num dispositivo 

eletrónico, utilizando adequadamente os seguintes 

sinais de pontuação: ponto final e ponto de 

interrogação. 

 
✓ Planificar, redigir e rever textos curtos com a 

colaboração da professora. 

 
✓ Elaborar respostas escritas a questionários e a 

instruções, escrever legivelmente com correção 
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Morfologia e lexicologia 

 

– Sinónimos e antónimos: reconhecimento 

 
 

Unidades da língua 

 

– Palavra, sílaba fonemas 

 
 

Classe de palavras 

 

– Nome próprio 

 
 

Vocabulário 

 

– Alargamento e adequação. 

 

INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 
Audição e leitura 
 
– Obras de literatura para a infância, textos da tradição 

popular “Vamos contar um segredo” -  in António Torrado, 

Vamos contar um segredo… e outra história, ASA, 2014 

 

(orto) gráfica e com uma gestão correta do espaço 

da página. 

 
✓ Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas 

pela escuta ativa de obras literárias e textos da 

tradição popular. 

 
✓ Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face 

aos textos ouvidos. 

 
✓ Compreender textos narrativos (sequência de 

acontecimentos, intenções e emoções de 

personagens, tema e assunto; mudança de espaço) 

e poemas. 

 
✓ Antecipar o desenvolvimento da história por meio 

de inferências reveladoras da compreensão de 

ideias, de eventos e de personagens. 

 
✓ (Re)contar histórias. 

 
✓ Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, 

fonemas. 

 
✓ Reconhecer o nome próprio. 
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– Obra de literatura para a infância, textos da tradição 

popular “Corre, Corre, Cabacinha” in Alice Vieira, Corre, Corre 

Cabacinha, Caminho, 2009 

Compreensão de texto 
 
– Antecipação de conteúdos 
 
– Reconto 
 
– Expressão de sentimentos e de emoções 
 

 

Produção expressiva 
 
– Histórias inventadas 
 
– Recriação de textos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Descobrir e compreender o significado de palavras 

pelas múltiplas relações que podem estabelecer 

entre si. 

 
✓ Conhecer regras de correspondência fonema-

grafema e de utilização dos sinais de pontuação 

(frase simples). 

 
✓ Descobrir o significado de palavras desconhecidas a 

partir do contexto verbal e não-verbal. 
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   ÁREA: Matemática 
 

Domínio: Geometria e Medida; Organização e Tratamento de Dados; Números e Operações  
 

Sub-Domínio: Sub-Domínio: Números naturais; Sistema de numeração decimal; Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / 
Comunicação matemática. 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

Organização e tratamento de dados 

 

✓ Gráfico de pontos e pictograma em que cada figura 
representa uma unidad. 

 

Números naturais 

 

✓ Contagens de até 50; 

 

✓ Números naturais até 50; contagens progressivas e 

regressivas. 

 
Sistema de numeração decimal 
 

✓ Ordens decimais: unidades e dezenas; 
 

✓ Valor posicional dos algarismos 
✓ Ordem natural; os símbolos «<» e «>»; 

comparação e ordenação de números até 50 
 
Adição 
 

✓ Adições cuja soma seja inferior a 50 por 

cálculo mental, métodos informais e tirando partido do 

sistema decimal de posição. 

Representação de dados 

 

✓ Recolher, organizar e representar dados qualitativos 

emquantitativos discretos utilizando diferentes 

representações e interpretar a informação 

representada. 

 

Números naturais 

 

✓ Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até 100 e identificar o valor 

posicional de um algarismo. 

 

✓ Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e 

sem recurso a materiais manipuláveis (incluindo 

contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e 

registar as sequências numéricas obtidas, 

identificando e dando exemplos de números pares e 

ímpares. 

 

Adição e Subtração 

 

✓ Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e 

da subtração e calcular com os números inteiros não 

negativos recorrendo à representação horizontal do 

cálculo, em diferentes situações e usando diversas 

 

Avaliação das aprendizagens 

 

  Modalidade - formativa, contínua e 

sistemática. 

      - sumativa 

 

Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual|pares|grupo 

        Trabalho de pesquisa|investigação 

        Grelhas de correção 

        Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

        Observação direta 

        Fichas de auto e heteroavaliação 

        Participação oral 

        Caderno diário 
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✓ Os símbolos «+» e «=» e os termos «parcela» e 

«soma». 

 

✓ Decomposição de números até 50 em somas. 

 

✓ Problemas de um passo envolvendo situações de 

juntar e acrescentar. 

 

 

Subtração 

 

✓ Subtrações envolvendo números naturais até 50 por 

métodos informais. 

 

✓ Relação entre a subtração e a adição. 

 

✓ Subtrações de números até 50 utilizando contagens 

progressivas e regressivas de no máximo nove 

unidades ou tirando partido do sistema de numeração 

decimal de posição. 

 

✓  O símbolo «–» e os termos «aditivo», «subtrativo» e 

«diferença». 

 

✓ Problemas de um passo envolvendo situações de 

retirar, comparar ou completar. 

 

 

Geometria e Medida 

 

Figuras geométricas 

✓ Figuras planas: retângulo, quadrado, triângulo e 
respetivos lados e vértices, circunferência , círculo 

estratégias que mobilizem relações numéricas e 

propriedades das operações. 

 

✓ Reconhecer e utilizar diferentes representações 

para o mesmo número e relacioná-las. 

 

✓ Comparar e ordenar números, e realizar estimativas 

plausíveis de quantidades e de somas e diferenças, 

com e sem recurso a material concreto. 

 

✓ Reconhecer e descrever regularidades em 

sequências e em tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas 

regularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras geométricas 

✓ Identificar e comparar sólidos geométricos, 
reconhecendo semelhanças e diferenças, e 
identificando polígonos (triângulos, quadrados, 
retângulos) e círculos nesses sólidos.  
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✓ Sólidos: cubo, paralelepípedo retângulo, cilindro e 
esfera 

 

 

 

 

 

 

✓ Descrever figuras planas, identificando as suas 
propriedades, e representá-las a partir de atributos 
especificados.  

✓ Compor e decompor figuras planas, a partir de 
figuras dadas, identificando atributos que se 
mantêm ou que se alteram nas figuras construídas. 
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   ÁREA: Estudo do Meio 
 

Domínio: Sociedade/Natureza/Tecnologia/Natureza/ 
 

Sub-Domínio: À Descoberta dos outros e das instituições/À Descoberta de si mesmo/À Descoberta das inter-relações entre espaços/À Descoberta dos materiais e 
objetos 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

 
SOCIEDADE 
 

✓ O seu passado próximo 
 
TECNOLOGIA 
 

✓ À descoberta dos materiais e objetos 

 

✓ Os membros da sua família; 

 

✓  Outras pessoas com quem mantém relações 

próximas; 

 

✓ O seu passado próximo; 

 
✓ As suas perspetivas para o futuro próximo; 

 
✓ Realizar experiências com a água; 

 
✓ O espaço da sua casa; 

 
✓ Os seus itinerários; 

 
✓ Localização de espaços em relação a um ponto de 

referência. 

Modalidade 
Formativa 
 
Objeto da avaliação 
 

✓ A avaliação incide sobre as 
aprendizagens desenvolvidas, tendo 
por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem 
orientação, curricular base, com 
especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
 

✓  A avaliação assume caráter 
contínuo e sistemático, ao serviço 
das aprendizagens: 
desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria. 
 

✓ A avaliação certifica as 
aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes 
desenvolvidas no âmbito das áreas 
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de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

 
Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
•Fichas de avaliação 
•Fichas de trabalho 
•Questões-aula 
•Trabalho individual|pares|grupo 
•Trabalho de pesquisa|investigação 
•Relatórios 
•Portefólio 
•Grelhas de correção 
• Grelhas de registo de observação do 
desempenho 

• Observação direta 
• Fichas de auto e heteroavaliação 

•Participação oral 

• Caderno diário 
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   ÁREA: Educação Artística 
 

Domínio: Artes Visuais 

Sub-Domínio:  Descoberta e organização progressiva de volumes, Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, Desenho, 
Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

Descoberta e organização progressiva de volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade 
(introduzir as mãos em diferentes materiais e dialogar sobre 
as suas caraterísticas) 
 
- Modelagem e escultura 
- Modelar usando as mãos (amassar e modelar em 
plasticina, pasta de modelar livremente ou de forma 
orientada) 
 
- Construções 
- Fazer e desmanchar construções 
- Construir brinquedos, jogos, máscaras e adereços 
 

Descoberta e organização progressiva de superfícies 

– Desenhar no quadro da sala.  

Desenho 

– Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, giz, 
lápis de cor, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... utilizando 
suportes de: diferentes tamanhos, diferentes espessuras, 
diferentes texturas, diferentes cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

– Criar frisos de cores preenchendo quadrículas.  
– Desenhar sobre um suporte previamente preparado (com 
anilinas, tinta de escrever) 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património 

local como global (obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia (...) 

utilizando um vocabulário específico e adequado;  

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, 

linha, textura, padrão(...);  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 

de apreciação do mundo através da comparação de imagens 

e/ou objetos;  

 

Interpretação e Comunicação 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas 

de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as 
aprendizagens desenvolvidas, tendo 
por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque 
nas áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das 
aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades e 
atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 
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Pintura 

– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: rolos, com 
pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de 
água...  
– Fazer digitinta 
 

Exploração de técnicas diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 

– Explorar as possibilidades de diferentes materiais: 
elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, objetos 
recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações... explorar 
formas, cores, texturas, espessuras... e utilizá-los em 
composições. 

– Fazer composições colando: 
diferentes materiais rasgados, desfiados. 

 

Impressão– Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, 
cortiça,...)  

 

Tecelagem e costura-  

–  Desfazer diferentes texturas: 

tecidos, malhas, cordas, elementos naturais,...  

 
 
 
 

realidades visuais;  

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 

do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, argumentar 

e formar juízos críticos; 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ 

ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais;  

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta 

de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 

características diversas) e das diferentes técnicas; 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 

técnicas adquiridos;  

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  

Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Relatórios 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do 
desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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    ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Música 
 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio:  Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

- Jogos de exploração da voz 

- Dizer rimas e lengalengas 

- Entoar rimas e lengalengas 

- Cantar canções. 

- Reproduzir pequenas melodias  

- Experimentar sons vocais. 

- Experimentar percussão corporal e sons vocais. 

- Acompanhar canções com gestos e percussão corporal 

- Movimentar-se livremente 

- Associar movimentos a pulsação, andamento, dinâmica, 

acentuação, divisão binária/ternária 

- Fazer variações bruscas ou graduais de andamento e 

intensidade 

- Cantar canções 

 

Jogos de exploração do corpo e 

Instrumentos 

- Participar em coreografias elementares inventando e 

reproduzindo gestos, movimentos ou passos; 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as 

aprendizagens desenvolvidas, tendo 

por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das 

aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens 

realizadas e os percursos para a sua 

melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens 

realizadas, nomeadamente os saberes 
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- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e 

objetos; 

-  Utilizar instrumentos musicais. 

diversificadas, demonstrando progressivamente 

qualidades técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

- Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados.  

 - Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento.  

Apropriação e reflexão 

- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

- Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e 

debate sobre os diferentes tipos de música.  

adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de 

comunicação. 

• Identifica sons e ritmos. 
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    ÁREA:  Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 
 

Domínio:  Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio:  Dança 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

Em situação de exploração individual do movimento, de 

acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos 

colegas. 

Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, 

sentidos e zonas), nas diferentes formas de locomoção, no 

ritmo-sequência dos apoios correspondente à marcação dos 

diferentes compassos simples (binário, ternário e 

quaternário), combinando «lento-rápido», «forte-fraco» e 

«pausa-contínuo». 

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 diferentes modos e 

qualidades de movimento. 

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.  

Apropriação e Reflexão 

- Utilizar movimentos do corpo com diferentes Relações: 

entre os diversos elementos do movimento, com os outros 

– a par, em grupo, destacando a organização espacial (à 

roda, em colunas, em filas), o tipo de conexão a estabelecer 

com o movimento (a imitar, em espelho, em oposição, em 

colaboração), com diferentes objetos (bolas, carteiras, 

cadeiras, peças de vestuário, etc.) e ambiências várias do 

concreto/literal ao abstrato pela exploração do imaginário 

(interior/exterior, como se andasse sobre: areia, lama, 

neve/fogo, etc.). 

 - Identificar diferentes estilos e géneros de dança, através 

da observação de diversas manifestações do património 

artístico (dança clássica, danças tradicionais – nacionais e 

internacionais –, danças sociais, dança 

moderna/contemporânea, danças de rua, etc.), em 

diversos contextos. 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as 

aprendizagens desenvolvidas, tendo 

por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com 

especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo 

e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  
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Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a 

correr em diferentes direções e sentidos definidos pela 

orientação corporal, variando os apoios (dois-dois, um-dois, 

dois-um, um-mesmo, um-outro). 

Interpretação e comunicação 

- Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o 

vocabulário desenvolvido, através de um desempenho 

expressivo-formal, em consonância com os contextos e os 

materiais da intervenção performativa, pela adequação 

entre o domínio dos princípios de movimento envolvidos e 

a expressividade inerente à interpretação. - Interagir com 

os colegas no sentido da procura do sucesso pessoal e o do 

grupo, na apresentação da performance, e com as 

audiências, recebendo e aceitando as críticas; 

Experimentação e criação 

Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, 

situações do quotidiano, solicitações do professor, ideias 

suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou 

estruturas rítmicas, evidenciando capacidade de 

exploração e de composição.  

Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos 

vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou 

temas (solicitados pelo professor ou fictícios, histórias, 

imagens, vídeos, situações problema) mobilizando os 

materiais coreográficos desenvolvidos.  

• A avaliação certifica as 

aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes 

desenvolvidas no âmbito das áreas 

de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Respeita as regras dos jogos e outras 

atividades. 

• Empenha-se na melhoria das 

capacidades. 

• Pratica jogos/exercícios diversos. 

• Observação direta 
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    ÁREA:  Educação Artística- Expressão Dramática / Teatro 
 

Domínio:  Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio:   Jogos de exploração de espaço/ Jogos de Exploração de objetos 
Linguagem Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 
 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

- Explorar o espaço circundante 

- Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos 

- Explorar diferentes formas de se deslocar 

- Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 

auditivas, táteis 

- Deslocar-se em coordenação com um par 

- Explorar diferentes níveis 

-Explorar as qualidades físicas dos objetos; 

- Explorar as relações possíveis do corpo com objetos; 

- Deslocar-se com o apoio de um objeto individualmente ou 

em coordenação com um par; 

-  Explorar as transformações dos objetos, imaginando-os 

com outras características utilizando-os em ações; 

- Utilizar máscaras, fantoches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover estratégias que envolvam:  

- Enriquecimento das experiências dramáticas dos alunos, 

estimulando hábitos de apreciação e fruição dos diferentes 

contextos culturais;  

- Consciencialização de que o(s) gosto(s) e os juízos críticos 

se desenvolvem e formam através da prática de 

experiências dramáticas.  

Promover estratégias que envolvam a criatividade do 

aluno:  

- Mobilizar saberes e processos, através dos quais os alunos 

percecionam, selecionam, organizam os dados e lhes 

atribuem significados novos;  

- Promover dinâmicas que exijam relações entre aquilo que 

se sabe, o que se pensa e os diferentes universos do 

conhecimento;  

- Incentivar práticas que mobilizem diferentes processos 

para imaginar diferentes possibilidades, considerar opções 

alternativas e gerar novas ideias.  

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 

crítico e analítico do aluno, incidindo em:  

- Debates sobre diferentes situações cénicas  

criando circunstâncias para a discussão e argumentação 

dos seus pontos de vista e dos outros;  

- Manifestação das suas opiniões em relação aos seus 

trabalhos e aos dos seus pares.  

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as 

aprendizagens desenvolvidas, tendo 

por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com 

especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo 

e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  
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Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- Questionar e experimentar soluções variadas;  

- Criar, aplicar e testar ideias;  

- Descobrir progressivamente a intencionalidade das suas 

experiências dramáticas.  

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do 

aluno:  

- Reconhecimento da importância do património cultural e 

artístico nacional e de outras culturas, como valores 

indispensáveis para uma maior capacidade de participação 

e intervenção nas dinâmicas sociais e culturais.  

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- Utilização de vários processos de registo de ideias, de 

planeamento e de trabalho.  

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- Mobilização de diferentes critérios de argumentação para 

a apreciação dos diferentes universos dramáticos;  

- Indagação das realidades que observa numa atitude 

critica.  

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

Consciência e progressivo domínio da voz (dicção, 

articulação, projeção e colocação da voz);  

Exploração de textos construindo situações cénicas.  

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com 

base em critérios, se oriente o aluno para:  

- Se autoanalisar;  

- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- Descrever processos de pensamento usados durante a 

realização de uma tarefa ou abordagem de um problema;  

 

• A avaliação certifica as 

aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes 

desenvolvidas no âmbito das áreas 

de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 
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- que seja habitual a explicitação de feedback do professor, 

o qual possa ter como consequência a reorientação do 

trabalho do aluno, individualmente ou em grupo;  

- Apreciar criticamente as experimentações cénicas  

próprias e de outros para melhoria ou aprofundamento de 

saberes.  

Promover estratégias que criem oportunidades para o 

aluno:  

- colaborar com outros, auxiliar terceiros em tarefas;  

- Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de 

ações;  

- Apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de grupo).  

Promover estratégias e modos de organização das tarefas 

que impliquem por parte do aluno:  

- Assumir responsabilidades relativamente aos materiais, 

ao espaço e ao cumprimento de compromissos face às 

tarefas contratualizadas;  

- Realizar autonomamente tarefas e organizá-las;  

- Assumir e cumprir compromissos, contratualizar tarefas;  

- Apresentar de trabalhos com auto e heteroavaliação;  

- Dar contra a outros do cumprimento de tarefas e funções 

que assumiu.  

Promover estratégias que induzam:  

- Uma atitude de construção de consensos como formas de 

aprendizagem em comum;  

- Ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem 

ou na sua organização / atividades de entreajuda;  

- Um posicionamento perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si;  

- Disponibilidade para o autoaperfeiçoamento.  
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     ÁREA: Educação Física 
 

Domínio: Perícias e Manipulações e Jogos 

Sub-Domínio:  Resistência geral; Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de 
postura; Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável e ou limitado; Controlo da orientação espacial; Ritmo e Agilidade.    
 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS  

 

PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 
 
 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, 

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou 

combinação de movimentos, conjugando as qualidades da 

ação própria ao efeito pretendido de movimentação do 

aparelho. 

 

Deslocamentos e Equilíbrios 

Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e 

em aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento, ou combinação de movimentos, 

coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades 

motoras possibilitadas pela situação. 

 

Jogos 

Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as 

qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 

 

1. Em concurso a pares:  

1.1 CABECEAR um «balão» (lançado por um companheiro a 

«pingar»), posicionando-se num ponto de queda da 

bola, para a agarrar a seguir com o mínimo de 

deslocamento.  

 

1.2. PASSAR a bola a um companheiro com as duas mãos 

(passe «picado», a «pingar» ou de «peito») consoante a sua 

posição e ou deslocamento. RECEBER a bola com as duas 

mãos, parado e em deslocamento.  

 

2. Em concurso individual ou estafeta:  

2.1. ROLAR O ARCO com pequenos «toques» à esquerda e 

à direita, controlando-o na trajetória pretendida. 

 

 

3. Em percursos que integram várias habilidades:  

▪ Respeita as regras dos jogos e outras 

atividades. 

▪ Pratica jogos/ exercícios diversos. 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades. 
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habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, 

com oportunidade e correção de movimentos. 

 

3.1. RASTEJAR deitado dorsal e ventral, em todas as 

direções, movimentando-se com o apoio das mãos e ou dos 

pés. 

 

3.2. ROLAR sobre si próprio em posições diferentes, nas 

principais direções e nos dois sentidos.  

 

3.3. Fazer CAMBALHOTA à frente (engrupada), num plano 

inclinado, mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento. 

  

3.4. SALTAR sobre obstáculos de alturas e comprimentos 

variados, com chamada a um pé e a «pés juntos», com 

receção equilibrada no solo. 

 

3.5. SALTAR para um plano superior (mesa ou plinto), após 

chamada a pés juntos, apoiando as mãos para se sentar, ou 

apoiar os pés, ou os joelhos. 

 

-Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: 

• posições de equilíbrio; 
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• deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de 

direção» e de velocidade; 

• combinações de apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas; 

• lançamentos de precisão e à distância; 

• pontapés de precisão e à distância. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: português 

Domínio: Oralidade/Leitura e Escrita/ Iniciação à Educação Literária/ Gramática 

Sub-Domínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção 
expressiva/ Morfologia e lexicologia. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 

 Princípio de cortesia: resposta, pergunta, 

pedido 

Compreensão e expressão 

– Articulação, entoação e ritmo 

– Vocabulário: alargamento, adequação 

– Informação essencial 

– Instrução 

Compreensão  

• Saber escutar para interagir com adequação ao contexto 

e a diversas finalidades (nomeadamente, reproduzir 

pequenas mensagens, cumprir instruções, responder a 

questões); 

• Identificar informação essencial em textos orais sobre 

temas conhecidos.  

Expressão  

• Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na 

formulação de perguntas, de afirmações e de pedidos;  

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  
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– Frase 

– Expressão de ideias e de sentimentos 

 

LEITURA E ESCRITA 

 

Consciência fonológica e habilidades 

fonémicas 

– Perceção e discriminação fonéticas 

– Consciência silábica 

– Sensibilidade fonológica 

– Consciência fonémica 

 

Alfabeto e grafemas 

– Letra maiúscula, letra minúscula 

– Alfabeto e consoantes g, j, f, s, z, h, x, k, w, y 

– Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e 

ditongos (ge /gi -ss-;ce/ci; 

ça/ço/çu;as/es/is/os/us; ãos/ões/ães; -s-; 

az/ez/iz/oz/uz- ch- na,en,in,on,un-

am,em,im,om,um-ans,ens,ins,ons,uns-

nh,lhbr,cr,dr,fr,gr,pr,tr,vr-bl,cl,dl,fl,gl,pl,tl-) 

• Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, 

com uma articulação correta e natural das palavras;  

• Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos.  

 

Leitura 

• Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos 

grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de 

diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 

palavra; 

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 

maiúscula, em resposta ao nome da letra; 

• Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do 

alfabeto; 

• Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação 

correta e prosódia adequada; 

• Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos 

associados a diferentes finalidades (lúdicas, estéticas, 

informativas).  

 

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente: os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/ pares 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Fluência de leitura: velocidade, precisão e 

prosódia 

– Palavras e pseudopalavras monossilábicas, 

dissilábicas e trissilábicas 

– Palavras regulares e irregulares 

– Textos 

Compreensão de texto 

– Textos de características: narrativas, 

informativas, descritivas 

– Poema, banda desenhada 

– Sentidos do texto: sequência de 

acontecimentos; mudança de espaço; tema, 

assunto; informação essencial; intenções e 

emoções de personagens 

 

Produção escrita 

– Frases simples 

– Legendas de imagens 

– Pequenos textos 

 

 

Escrita  

• Representar por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos que 

dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 

grafemas na palavra; 

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e 

extensão silábica, aplicando regras de correspondência 

fonema-grafema;  

• Identificar especificidades gráficas do texto escrito 

(direccionalidade da escrita, gestão da mancha gráfica – 

margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra); 

• Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva 

e através de digitação num dispositivo eletrónico, 

utilizando adequadamente os seguintes sinais de 

pontuação: ponto final e ponto de interrogação; 

• Planificar, redigir e rever textos curtos com a colaboração 

do professor; 

• Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções, 

escrever legivelmente com correção (orto) gráfica e com 

uma gestão correta do espaço da página. 
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GRAMÁTICA 

Ortografia e pontuação 

– Correspondência fonema-grafema 

– Sílabas, palavras (regulares, irregulares), 

pseudopalavras 

– Frases 

– Letra de imprensa, letra manuscrita 

– Sinais de pontuação: ponto final, ponto de 

interrogação 

 

Morfologia e lexicologia 

– Nome e adjetivo qualificativo: flexão em 
género e em número (regular) 

 

Unidades da língua 

– Palavra, sílaba fonemas 

 

Classe de palavras 

– Nome próprio 

 

 

 

 

• Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas; 

• Reconhecer o nome próprio; 

• Descobrir e compreender o significado de palavras pelas 

múltiplas relações que podem estabelecer entre si;  

• Conhecer regras de correspondência fonema-grafema e 

de utilização dos sinais de pontuação (frase simples); 

• Usar regras de flexão em número, com base na 

descoberta de regularidades do funcionamento do nome e 

do adjetivo; 

•Fazer concordar o adjetivo com o nome em género. 
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Vocabulário 

– Alargamento e adequação 

 

 

INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Audição e leitura 

– Obras de literatura para a infância, textos da 

tradição popular “A história do Pedrito 

Coelho”; Beatrix Potter, A História do Pedrito 

Coelho, Porto Editora, 2015. 

Compreensão de texto 

– Antecipação de conteúdos 

– Reconto 

– Expressão de sentimentos e de emoções 

Produção expressiva 

– Histórias inventadas 

– Recriação de textos 

 

 

 

 

• Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela 

escuta ativa de obras literárias e textos da tradição 

popular; 

• Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face aos 

textos ouvidos; 

• Compreender textos narrativos (sequência de 

acontecimentos, intenções e emoções de personagens, 

tema e assunto; mudança de espaço) e poemas;  

• Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares 

de género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.), em 

elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações); 

• Distinguir ficção de não ficção; 

• Antecipar o desenvolvimento da história por meio de 

inferências reveladoras da compreensão de ideias, de 

eventos e de personagens;  

• (Re)contar histórias. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3 º Período 
 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Geometria e Medida; Organização e Tratamento de Dados; Números e Operações;  

Sub-Domínio: Números naturais; Sistema de numeração decimal; Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Números naturais 

– Números naturais até 100; contagens 

progressivas e regressivas; 

 

Sistema de numeração decimal 

– Ordens decimais: unidades e dezenas; 

– Valor posicional dos algarismos; 

– Ordem natural; os símbolos «<» e «>» 

comparação e ordenação de números até 100; 

 

Adição 

– Adições cuja soma seja inferior a 100 por 

cálculo mental, métodos informais e tirando 

partido do sistema decimal de posição; 

– Decomposição de números até 100 em 

somas; 

 Números naturais 

• Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até 100 e identificar o valor posicional de um 

algarismo;  

• Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e sem 

recurso a materiais manipuláveis (incluindo contagens de 2 

em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e registar as sequências 

numéricas obtidas. 

 

Adição e subtração 

• Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e da 
subtração e calcular com os números inteiros não negativos 

recorrendo à representação horizontal do cálculo, em 

diferentes situações e usando diversas estratégias que 

mobilizem relações numéricas e propriedades das 

operações.  

 

Avaliação das aprendizagens 

• Modalidade - formativa, contínua e sistemática. 

                      - Sumativa  

Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/pares 
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– Problemas de um passo envolvendo 

situações de juntar e acrescentar; 

Subtração 

– Subtrações envolvendo números naturais até 
20 por métodos informais; 

– Relação entre a subtração e a adição 

– Subtrações de números até 100 utilizando 
contagens progressivas e regressivas de no 
máximo nove unidades ou tirando partido do 
sistema de numeração decimal de posição 

– Problemas de um passo envolvendo 
situações de retirar, comparar ou completar 

Geometria e Medida 

Dinheiro 

– Moedas e notas da área do euro 

– Contagens de dinheiro envolvendo números 

até 100, apenas em euros ou apenas em 

cêntimos 

Tempo 

– Utilização de fenómenos cíclicos naturais 
para contar o tempo 
– Dias, semanas meses e anos 
– Designação dos dias da semana e dos meses 
do ano 
- Estações do ano 

Distâncias e comprimentos 

– Unidade de comprimento e medidas de 

comprimentos expressas como números 

naturais 

• Reconhecer e utilizar diferentes representações para o 
mesmo número e relacioná-las. 

• Comparar e ordenar números, e realizar estimativas 
plausíveis de quantidades e de somas e diferenças, com e 

sem recurso a material concreto.   

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e 
em tabelas numéricas, formular conjeturas e explicar como 

são geradas essas regularidades. 

 

 

 

Dinheiro 

• Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e 
notas da Zona Euro, e usá-las em contextos diversos. 

 

Tempo 

• Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo (dia, 
semana, mês e ano) 

• Identificar a hora como unidade de medida de tempo.  

 

 

 

Comprimento 

• Comparar e ordenar objetos de acordo com a grandeza 
comprimento e medi-los utilizando unidades de medida não 
convencionais. 
 

 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Áreas 

– Figuras equidecomponíveis e figuras 

equivalentes 

Figuras geométricas 

- Figuras geométricas: triângulos, retângulos, 

quadrados e circunferências e círculos. 

 

  Sólidos geométricos 

  - Sólidos geométricos: cubos, 

paralelepípedos, retângulos, cilindros e 

esferas. 

 

Resolução de problemas / Raciocínio 

matemático / Comunicação matemática 

- Resolução de problemas de problemas de um 

passo envolvendo situações de juntar ou 

acrescentar, retirar, comparar ou completar. 

Figuras geométricas/ sólidos geométricos 

•Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras 

dadas, identificando atributos que se mantêm ou que se 

alteram nas figuras construídas 

• Identificar, em objetos, retângulos, e quadrados com dois 
lados em posição vertical e os outros dois em posição 
horizontal e reconhecer o quadrado como um caso 
particular do retângulo. 
. •identificar, em objetos e desenhos, triângulos, 
retângulos, quadrados e circunferências e círculos em 
posições variadas, e utilizar corretamente os termos” lado e 
vértice”. 
Identificar cubos, paralelepípedos, retângulos, cilindros e 
esferas. 

• Resolução de problemas / Raciocínio matemático / 

Comunicação matemática 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
com números naturais, em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões. 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio  

Domínio: Natureza/Tecnologia/ 

Sub-Domínio: À descoberta do ambiente natural/ À descoberta dos materiais e objetos  

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Natureza 

À Descoberta do Ambiente Natural 

– Os seres vivos do seu ambiente 

 

 

 

– Aspetos físicos do meio local 

– Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos 

de grupos diferentes e distingui-los de formas não vivas.  

- Reconhecer cuidados a ter com os seres vivos. 

- Reconhecer manifestações de vida animal e vegetal. 

– Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, 

distintas, em diferentes fases do seu desenvolvimento. 

 

– Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida 

na Terra.  

- Identificar as estações do ano e comparar o dia e a noite. 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  



Ano Letivo 2022/2023 Página 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Identificar cores, sons e cheiros da Natureza 

 

– A qualidade do ambiente 

 

 

 

 

 

 

– Realizar experiências com a água  

– Realizar experiências com materiais e 

objetos 

–Realizar experiências com o som 

 

 

- Reconhecer as formas sob as quais a água se encontra na 

natureza. 

– Reconhecer as implicações das condições atmosféricas 

diárias, no seu quotidiano.  

– Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e 
os oceanos, localizando no globo terrestre as áreas 
emersas (continentes) e imersas (oceanos). 

 

 

- Identificar cores, sons e cheiros da Natureza 

 

– Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, 

regiões e acontecimentos, utilizando linguagem icónica e 

verbal, constatando a sua diversidade.  

– Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação 

do ambiente próximo sendo capaz de apresentar 

propostas de intervenção, nomeadamente 

comportamentos que visem os três “R”. 

 

– Realizar experiências em condições de segurança, 

seguindo os procedimentos experimentais.  

– Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: 

forma, textura, cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, 

solubilidade), agrupando-os de acordo com as suas 

características, e relacionando-os com as suas aplicações. 

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 

os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/pares 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a 

problemas do quotidiano (rede elétrica, canalização de água, 

telecomunicações, etc.). 

• Identificar atividades humanas que envolvem 

transformações tecnológicas no mundo que o rodeia.  

• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes, Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, Desenho, 
Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão, Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 
plasticidade (introduzir as mãos em diferentes 
materiais e dialogar sobre as suas 
caraterísticas) 
 
- Modelagem e escultura 
- Modelar usando as mãos (amassar e modelar 
em plasticina livremente ou de forma 
orientada) 
 
- Construções 
- Fazer e desmanchar construções 
- Construir brinquedos, jogos e máscaras  
 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 

Apropriação e Reflexão 

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 
de apreciação do mundo através da comparação de 
imagens e/ou objetos.  
 

Interpretação e Comunicação 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 
para a sua melhoria.  
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– Desenhar no quadro da sala.  

Desenho 

– Ilustrar de forma pessoal.  
 
– Desenhar sobre um suporte previamente 
preparado (com anilinas, tinta de escrever) 
 
Pintura 

– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: rolos, 
com pigmentos naturais, guache, aguarela, 
anilinas, tintas de água...  

 

Exploração de técnicas diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 

– Explorar as possibilidades de diferentes 
materiais: elementos naturais, lãs, tecidos, 
jornal, papel colorido, ilustrações... explorar 
formas, cores, texturas, espessuras. 

– Fazer composições colando: 
diferentes materiais rasgados, desfiados. 

 

Impressão– Imprimir com carimbos (feitos em 
vegetais, cortiça...)  

 

  

Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  
 
Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento/Capacidades/ Atitudes 

 
• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/ pares 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

- Jogos de exploração da voz 

- Dizer rimas e lengalengas 

- Entoar rimas e lengalengas 

- Cantar canções. 

- Reproduzir pequenas melodias  

- Experimentar sons vocais. 

- Experimentar percussão corporal e sons 

vocais. 

- Acompanhar canções com gestos e percussão 

corporal 

- Movimentar-se livremente 

- Fazer variações bruscas ou graduais de 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  
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andamento e intensidade 

- Cantar canções 

 

 

Jogos de exploração do corpo e 

Instrumentos 

- Participar em coreografias elementares 

inventando e reproduzindo gestos, 

movimentos ou passos 

- Experimentar as potencialidades sonoras de 

materiais e objetos 

- 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

 

 

Apropriação e reflexão 

- Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e 

debate sobre os diferentes tipos de música.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/ Atitudes 

• Trabalho individual/pares 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

• Identifica sons e ritmos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Teatro 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Jogos de exploração de espaço/ Jogos de Exploração de objetos 

Linguagem Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

- Explorar o espaço circundante; 

 

- Explorar deslocações simples seguindo 

trajetos diversos; 

 

- Explorar diferentes formas de se deslocar; 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade do 
aluno:  
- Incentivar práticas que mobilizem diferentes processos 
para imaginar diferentes possibilidades, considerar opções 
alternativas e gerar novas ideias.  
 
Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico do aluno, incidindo em:  
- Debates sobre diferentes situações cénicas, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação dos seus 
pontos de vista e dos outros;  
- Manifestação das suas opiniões em relação aos seus 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
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- Orientar-se no espaço a partir de referências 

visuais, auditivas, táteis; 

 

- Deslocar-se em coordenação com um par 

 

- Utilizar máscaras, fantoches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabalhos e aos dos seus pares.  

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  
- Criar, aplicar e testar ideias;  
- Utilização de vários processos de registo de ideias, de 
planeamento e de trabalho;  
- Consciência e progressivo domínio da voz (dicção, 
articulação, projeção e colocação da voz);  
-Exploração de textos construindo situações cénicas.  
 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com 
base em critérios, se oriente o aluno para:  
- Se autoanalisar;  
- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  
 

Promover estratégias que criem oportunidades para o 
aluno:  

- Colaborar com outros, auxiliar terceiros em tarefas;  

- Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de 
ações. 

Promover estratégias que induzam:  

- Um posicionamento perante situações dilemáticas de 
ajuda a outros e de proteção de si;  

- Disponibilidade para o autoaperfeiçoamento.  

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/ Atitude 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 1.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínio: Perícias e Manipulações e Jogos 

Subdomínio: Resistência geral; Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável e ou limitado; Controlo da orientação espacial; Ritmo e Agilidade. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 
PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 
 
 Realizar ações motoras básicas com aparelhos 

portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento ou combinação de 

movimentos, conjugando as qualidades da 

ação própria ao efeito pretendido de 

movimentação do aparelho. 

 

 

 

 

1. Em concurso a pares:  

1.1 CABECEAR um «balão» (lançado por um companheiro a 

«pingar»), posicionando-se num ponto de queda da bola, 

para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento;  

 

1.2. PASSAR a bola a um companheiro com as duas mãos 

(passe «picado», a «pingar» ou de «peito») consoante a sua 

posição e ou deslocamento. RECEBER a bola com as duas mãos, 

parado e em deslocamento.  

 

 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

▪ Pratica jogos/ exercícios diversos. 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades. 
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Deslocamentos e Equilíbrios 

Realizar ações motoras básicas de 

deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua ação para 

aproveitar as qualidades motoras 

possibilitadas pela situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Em concurso individual:  

2.1. Rodar o arco no solo para dentro deles antes que finalize a 

sua rotação; 

2.2. Manter a bola de espuma no ar, de forma controlada, com 

TOQUES DE RAQUETE, com e sem ressalto da bola no chão; 

2.3. DRIBLAR com cada uma das mãos, em deslocamento, 

controlando a bola para manter a direção desejada; 

2.4. Lançar a bola em distância com a «mão mais forte» e com 

as duas mãos, para além de uma marca; 

2.5. Lançar para cima (no plano vertical) uma bola e recebê-la 

com as duas mãos acima da cabeça e perto do solo; 

2.6. Pontapear a bola em distância, para além de uma 

zona/marca, com um e outro pé, dando continuidade ao 

movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 

 

3. Em percursos que integram várias habilidades:  

3.1. Cair voluntariamente, no colchão e no solo, partindo de 

diferentes posições, rolando para amortecer a queda (sem 

apoiar as mãos para travar o movimento); 

3.2. Saltar de um plano superior com receção equilibrada no 

colchão; 
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Jogos 

Participar em jogos ajustando a iniciativa 

própria, e as qualidades motoras na prestação, 

às possibilidades oferecidas pela situação de 

jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas fundamentais, 

com oportunidade e correção de movimentos. 

 

-Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando 

e realizando com intencionalidade e oportunidade as ações 

características desses jogos, designadamente: 

• posições de equilíbrio; 

• deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de 

direção» e de velocidade; 

• combinações de apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas; 

• lançamentos de precisão e à distância; 

• pontapés de precisão e à distância. 

 
 
 



 

1 
 

 
 

 
 

Planeamento Curricular de Educação Moral e Religiosa Católica – 1.º Ano                               Ano letivo 2022– 2023   
                                                                                                                     Prof Rita Gil                                                   

 
 

Número 
de aulas / 

mês 

 
 Domínios e subdomínios 

Aprendizagens essenciais: 
 Conhecimentos, capacidades e atitudes 

1º 
PERÍODO 

 
 
 

UL1 - TER UM CORAÇÃO BONDOSO  
 

 

Identificar situações em que a vida é bela e boa; (CD)  
Valorizar as relações de amizade com os outros; (CD)  
Indicar comportamentos que denotam bondade na relação interpessoal; (P)  
Compreender que cuidar uns dos outros faz a vida melhor. (CD)  
Prestar ajuda a quem mais precisa, como Jesus; (CD)  

UL2 - JESUS NASCEU  
 
 
 
 
 

 

 
Identificar os símbolos cristãos do Natal; (Exp. Art.)  
Conhecer, através dos relatos bíblicos, o nascimento de Jesus; (P)  
Descrever as tradições de Natal; (P; Exp. Art.)  
Reconhecer que Jesus nos ensina a ser bondosos. (CD)  
 

2º 
PERIODO 

 
UL3 - CRESCER EM  

FAMÍLIA  
 

 

 
 
Compreender a importância da família, tendo como referência a Família de Nazaré; 
(CD)  
Reconhecer que a família, como comunidade de amor, acolhe os mais velhos e mais 
frágeis; (CD;P; Exp. Art.)  
Colaborar na vida familiar. (CD;P)  

3º 
PERIODO 

UL4 - CUIDAR DA NATUREZA  

 
 
Descobrir a beleza e a diversidade da vida na Terra; (Est. Meio; Exp. Art.)  
Identificar a Terra como a nossa casa comum; (Est. Meio)  
Reconhecer Deus, na mensagem cristã, como o Criador (Exp. Art.);  
Promover atitudes de defesa da vida na Terra. (Est. Meio; P) 

 

 

 

 

  



 

2 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR) 
 
Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas 
no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Instrumentos de Avaliação 

• Assiduidade e pontualidade; 
• Empenho; 
• Caderno do aluno: Compilação de todos os materiais produzidos pelos alunos em sala de aula 
• Participação oral em aula: Registo de Reflexões conjuntas; construção de conclusões coletivas; Auto e heteroavaliação em Tertúlias Dialógicas 

artísticas e literárias que promovam a construção conjunta (comunicação/ participação oral construtiva) 
• Realização de tarefas individuais e/ou de grupo desenvolvidas em contexto de aula, nomeadamente: observação direta e Fichas de 

acompanhamento personalizado (de exploração guiada e de exploração autónoma) recursos digitais com recurso a diferentes plataformas e 
aplicações 

• Jogos educativos com recurso a ferramentas digitais e materiais manipuláveis. 
• Auto e hétero avaliação: autorregulação do aluno 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

1 º Período 
 

ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/ Leitura e Escrita/Iniciação à Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção expressiva/ Morfologia e 
lexicologia. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

LEITURA E ESCRITA  

Consolidação das aprendizagens 

Alfabeto e grafemas 
 

– Letra maiúscula, letra minúscula 

– Valores fonológicos de grafemas, dígrafos e 

ditongos (-rr-; -r-; ar/er/ir/or/ur); (gue/gui, 

ge/gi); 

 (-ss-; -s-); (ce/ci/ça/ço/çu); (as/es/is/os/us); 

(aõs/ões/ães); (az/ez/iz/oz/uz); (ch/nh/lh); 

Escrita 

• Representar por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos que 

dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 

grafemas na palavra.  

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e 

extensão silábica, aplicando regras de correspondência 

fonema-grafema.  

 
 

Modalidade 

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
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(an/en/in/on/un); (am/em/im/om/um); 

(ans/ens/ins/ons/uns); 

(br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr); 

(bl/cl/dl/fl/gl/pl/tl); (valores de x) 

ORALIDADE 

Interação discursiva  

• Princípio de cortesia; formas de 
tratamento. 

• Pergunta resposta e pedido. 
 

 Compreensão e expressão  

• Informação essencial; tom de voz, 
articulação, entoação, ritmo. 

• Vocabulário: alargamento, adequação, 
variedade. 

• Frase (complexidade crescente). 

• Resposta, pergunta, pedido; Expressão de 
ideias e de sentimentos. 

• Expressão orientada: reconto, conto; 
simulação, dramatização. 

LEITURA E ESCRITA 

Consciência fonémica 

• Manipulação fonémica. 
 
Alfabeto e grafemas 

• Alfabeto (consolidação). 

• Correspondências grafo fonémicas 
(grafemas com diacrítico, dígrafos e 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPREENSÃO 

• Identificar intenções comunicativas de textos orais, 

designadamente perguntas, afirmações e pedidos; 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

 

EXPRESSÃO 

• Falar com clareza e articular de modo adequado as 

palavras; 

• Usar a palavra na sua vez e empregar formas de 

tratamento adequadas na interação oral, com respeito 

pelos princípios de cooperação e cortesia; 

• Formular perguntas, pedidos e respostas a questões 

considerando a situação e o interlocutor; 

• Planificar e produzir os seus próprios textos; 

• Recontar histórias e narrar situações vividas e imaginadas; 

• Representar diferentes papéis comunicativos em jogos de 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no perfil dos alunos à 
saída da escolaridade obrigatória. 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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ditongos). 

• Correspondências fonográficas. 
 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e 

prosódia 

• Palavras e pseudopalavras, com 
complexidade silábica crescente; palavras 
regulares e irregulares; textos. 
 

Compreensão de texto 

• Textos de características: narrativas, 
informativas, descritivas; Poema, banda 
desenhada. 

• Vocabulário: alargamento, adequação e 
variedade. 

• Paráfrase; Sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, 
assunto; informação essencial; articulação 
de factos e de ideias. 

• Pesquisa e registo de informação. 

• Cadência dos versos. 

• Antecipação de conteúdos. 

• Intenções e emoções das personagens. 

• Inferências (de sentimento – atitude). 

• Reconto; alteração de passagens em texto 
narrativo. 

• Expressão de sentimentos e de emoções. 
 

Ortografia e pontuação 

• Sílabas, palavras e pseudopalavras, frases, 
texto; 

simulação e dramatizações. 

 

LEITURA 

• Associar a cada letra do alfabeto as respetivas formas 

maiúscula e minúscula;  

• Compreender o sentido de textos com características 

narrativas e descritivas, associados a finalidades diferentes 

(lúdicas, estéticas, informativas). 

• Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto. 

• Identificar informação explícita no texto; 

• Identificar e referir o essencial de textos lidos; 

• Ler com articulação correta; 

• Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 

 

 

ESCRITA 

• Representar por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos; 

• Indicar as possibilidades de representar na escrita as 

relações fonema-grafema e grafema–fonema mais 

frequentes; 
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• Letra de imprensa, letra manuscrita; 

• Ponto final, ponto de interrogação, vírgula; 

• Acentos e til. 
 

Produção de texto 

• Letra de imprensa, letra manuscrita. 

• Paráfrase, informações, explicações, 
pequenas narrativas. 

• Planificação de texto: ideias‐chave. 

• Redação e revisão de texto: concordância; 
tempos verbais; utilização de sinónimos e 
de pronomes; apresentação gráfica. 

 

INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Audição e leitura  
 

• Obras de literatura para a infância, textos 
da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º 
Ano); outros textos literários selecionados 
pelo aluno, sob orientação. 

• Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; 
em coro. 
 

Memorização e recitação 

• Lengalenga, adivinha rimada; poema. 
 
 
 

Produção expressiva 

• Escrever corretamente palavras com todos os tipos de 

sílabas, com utilização correta dos acentos gráficos e do til; 

• Escrever textos curtos; 

• Redigir textos coerentes e coesos com recurso a 

elementos como a concordância entre constituintes; 

• Utilizar o ponto final na delimitação de frases e a vírgula 

em enumerações e em mecanismos de coordenação; 

• Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo 

após discussão de diferentes pontos de vista. 

 

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Ouvir, ler obras literárias e textos da tradição popular; 

• Ler narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa 

própria ou de outrem;  

• Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares 

de género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.);  

• Compreender narrativas literárias (temas e valores); 

•  (Re)contar histórias; 

• Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas e lengalengas; 

• Manifestar preferências, de entre textos lidos, e explicar 

as reações derivadas da leitura. 
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• Histórias inventadas. 

• Recriação de textos. 

• Texto escrito (prosa e verso rimado). 
 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras 

• Nome e adjetivo qualificativo: flexão em 
género (regular) e número (regular); 

• Determinante artigo (definido e indefinido). 
 

Lexicologia 

• Sinónimos e antónimos: reconhecimento. 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

• Separar as palavras em sílabas; 

• Identificar e distinguir sílaba tónica de átona; 

• Identificar a classe das palavras: determinante artigo, 

nome (próprio e comum) e adjetivo; 

• Reconhecer diferentes processos para formar o feminino 

dos nomes e adjetivos; 

• Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao 

número; 

• Mobilizar adequadamente as regras de ortografia, ao nível 

da correspondência grafema-fonema e da utilização dos 

sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 

 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

1 º Período                                     
 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e Operações 

Sub-Domínio: Números naturais, Sistema de numeração decimal; Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Consolidação e recuperação de aprendizagens 

Números e operações 

Números naturais 

Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até 499 e identificar o 

valor posicional de um algarismo 

 

Identificar e dar exemplos de números pares e 

ímpares; numerais ordinais (até ao 20º). 

 

Adição, subtração e multiplicação 

Reconhecer e memorizar factos básicos das 

operações e calcular com os números inteiros 

não negativos recorrendo à representação 

horizontal do cálculo, em diferentes situações 

e usando diversas estratégias que mobilizem 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, 

operações, e procedimentos matemáticos). 

 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

 

Utilizar materiais manipuláveis estruturados e não 

estruturados e outros recursos na resolução de problemas e 

em outras tarefas de aprendizagem 

 

Utilizar números naturais em situações variadas e com 

diferentes significados (de quantidade, ordem, localização, 

designação). 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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relações numéricas e propriedades das 

operações; 

Reconhecer e utilizar diferentes 
representações para o mesmo número e 
relacioná-las.  
 (Multiplicar números naturais) 
 

Números racionais não negativos  

Comparar e ordenar números, e realizar 
estimativas plausíveis de quantidades e de 
somas, diferenças e produtos, com e sem 
recurso a material concreto. 
 
Resolução de problemas  
 
Raciocínio matemático  
  
Comunicação matemática 
Reconhecer e descrever regularidades em 
sequências e em tabelas numéricas, formular 
conjeturas e explicar como são geradas essas 
regularidades.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  
 

Geometria e Medida 

 
Localização e orientação no espaço  
 
Identificar, interpretar e descrever relações 

Utilizar factos básicos das operações em situações de 
cálculo, designadamente factos básicos da adição (ex.: 3 + 3 
= 6, 5 + 5 = 10) e da multiplicação (tabuada do 2 e do 3) 
 

Resolver problemas que envolvam a adição nos sentidos de 

juntar e acrescentar; subtração nos sentidos de retirar, 

comparar e completar; multiplicação nos sentidos aditivo e 

combinatório e analisar estratégias variadas de resolução. 

Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias de 
cálculo mental, em contextos diversos.   
 
•Explorar e descrever padrões de repetição e regularidades 
numéricas, em contextos diversos.  
 
•Resolver problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem de 
novos conhecimentos.  
 

 

 

 

 

 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados, numa abordagem do espaço ao plano, que 

favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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espaciais, situando-se no espaço em relação 

aos outros e aos objetos;  

Localização e orientação no espaço  

– Direções no espaço relativamente a um 

observador.  

– Voltas inteiras, meias voltas, quartos de 

volta, viragens à direita e à esquerda.  

Figuras geométricas  

– Retas e semirretas. 
 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 
Representação e interpretação de dados  
 

Recolher, organizar e representar dados 
qualitativos e quantitativos discretos 
utilizando diferentes representações e 
interpretar a informação representada.  
 
•Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados.  
 

Representação de conjuntos  

 Reunião e interseção de conjuntos.  

– Diagramas de Vem e Carroll.  

 

Resolução de problemas / Raciocínio 

Matemático / Comunicação matemática 

Comunicar raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e 

sentido dos conceitos matemáticos. 

 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, 
regras e procedimentos matemáticos).  
  
Representação e interpretação de dados  
 

Formular questões em contextos familiares variados para 

recolha e tratamento de dados. 

 Utilizar esquemas de contagem, tabelas de frequências 

absolutas, gráficos de barras, pictogramas, diagramas de 

Venn e de Carroll na organização e representação de dados. 
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tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e 
valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade 
humana e social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 

 
1 º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínio: Compreensão Progressiva da Sociedade/Natureza/Tecnologia/Natureza 

Sub-Domínio: À Descoberta de si mesmo/À Descoberta dos outros e das instituições 

CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 
À descoberta de si mesmo 

 

Reconhecer datas, factos e locais significativos 

para a história pessoal ou das pessoas que lhes 

são próximas, localizando-as em mapas    ou 

plantas e numa linha de tempo. 

 

O passado mais longínquo da criança. 

 

 

À descoberta dos outros e das instituições 

O passado próximo familiar 

Reconhecer a importância do diálogo, da 

negociação e do compromisso na resolução 

● Reconhecer a importância de fontes documentais na 

construção do conhecimento do seu passado pessoal e 

familiar (Registo de Nascimento, Cartão de Cidadão, 

Boletim Individual de Saúde, Registo de Vacinações, 

fotografias pessoais, álbuns, etc.).  

● Reconhecer datas, factos e locais significativos para a 

história pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, 

localizando-os em mapas ou plantas e numa linha de 

tempo. 

● Reconhecer unidades de tempo: o mês e o ano e 

identificar ano comum e ano bissexto. 

 

 

● Reconhecer e localizar numa linha do tempo datas e 

factos (aniversários, festas…). 

● Localizar, em mapas ou plantas, o local do nascimento, a 

sua habitação, o local de trabalho dos familiares… 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
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pacifica de situações de conflito. 

 

 

A vida em sociedade 

 

 

À descoberta do ambiente natural 

 

 

 

À descoberta dos materiais e objetos 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, 

fazer inferências, comparar resultados e saber 

comunicar. 

 

 

À descoberta de si mesmo 

O seu corpo 

 

● Conhecer e aplicar algumas regras de convivência social. 

● Respeitar os interesses individuais e coletivos. 

● Conhecer e aplicar formas de harmonização de conflitos: 

diálogo, consenso e votação. 

 

 

● Saber colocar questões sobre problemas ambientais 

existentes na localidade onde vive, nomeadamente 

relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, os 

solos, apresentando propostas de intervenção.  

 

 

● Explorar objetos, procurando, livremente, maneiras de os 

agrupar, montar, desmontar, ligar e sobrepor. 

● Reconhecer a utilidade de objetos manuseados. 

● Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização e 

conservação. 

 

● Distinguir os principais órgãos – coração, pulmões, 

estômago e rins – em representações do corpo humano, 

associando-os à sua principal função vital.  

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento/Capacidades/Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/pares/grupo 

• Trabalho de pesquisa/investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Distinguir alguns dos órgãos do seu corpo, 

associando-os à sua função vital. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Identificar situações e comportamentos de 

risco para a saúde e a segurança individual e 

coletiva, propondo medidas de prevenção e 

proteção adequadas.  

 

 

 

 

 

 

● Associar os ossos e os músculos à posição, ao movimento 

e ao equilíbrio, reconhecendo que o seu bom 

funcionamento implica cuidados específicos (postura e 

atividade física).   

● Localizar, no corpo, os órgãos dos sentidos. 

● Distinguir objetos pelo cheiro, sabor, textura, forma… 

● Distinguir sons, cheiros e cores no ambiente que o cerca. 

● Reconhecer modificações do seu corpo (queda de dentes 

de leite e nascimento da dentição definitiva). 

 

 

● Identificar alguns cuidados a ter com a visão e a audição. 

● Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou 

observados, que concorrem para o bem-estar físico e 

psicológico, individual e coletivo.  

● Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto 

dos medicamentos, nomeadamente dos antibióticos.   

● Identificar situações e comportamentos de risco para a 

saúde e a segurança individual e coletiva, propondo 

medidas de prevenção e proteção adequadas. 

● Identificar símbolos informativos fundamentais para o 

consumidor, relacionados com a produção e a utilização de 
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A vida em sociedade 

Desenvolver o espírito crítico e analítico 

 

À descoberta dos materiais e objetos 

Realizar experiências com alguns materiais e 

objetos de uso corrente 

 

  

bens.   

● Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com 

a necessidade de desenvolvimento de atitudes face à 

natureza. 

● Reconhecer influências de outros países e culturas em 

diversos aspetos do seu dia-a-dia (alimentação). 

 

 

 

● Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

 

 

● Reconhecer o que pode influenciar a sensação do quente 

e do frio. 

● Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicar.  

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: Educação Física 

Domínio: Perícias, Manipulações e Jogos 

Subdomínio: Resistência geral, Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motora básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, de aceleração e de apoio instável e ou limitado; controlo de orientação espacial; Ritmo e Agilidade. 
 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

• Perícia e manipulação 

• Atividades de destreza 

• Itinerários/jogos 

• Exercícios de coordenação 

 

 

• Realizar ações motoras com aparelhos portáveis, 

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou 

combinação de movimentos, conjugando as 

qualidades da ação própria ao efeito pretendido de 

movimentação do aparelho. 

• Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e 

as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações 

técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e 

correção de movimentos. 

 

 

 

 

 

 

• Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

• Pratica jogos/exercícios diversos 

 

• Empenha-se na melhoria das capacidades 
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ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, Desenho, 
Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 
 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

 
- Modelagem e escultura 
- Modelar usando as mãos. 

- Construções 
- Ligar/colar elementos para uma construção. 

- Inventar novos objetos utilizando materiais 

ou objetos recuperados. 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

 

 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 
– Desenhar no quadro da sala.  

 

Desenho 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de arte – 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 
adequado.  

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 
de apreciação do mundo através da comparação de 
imagens e/ou objetos.  
 

Interpretação e Comunicação 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos; 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
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– Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, 

paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, 

lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... 

utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

espessuras,  texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

– Desenhar sobre um suporte previamente 

preparado (com anilinas, tinta de escrever). 

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: mão, 

esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 

pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, 

tintas de água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

Exploração de técnicas diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 
– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho…) nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 
(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características diversas) e das diferentes 
técnicas. 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  
Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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espessuras...  

Impressão 
 – Estampar a mão, o pé,...  

- Estampar elementos naturais.  

 

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

- Jogos de exploração da voz 

– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e 

percussão corporal. 

 

 

 

Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
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(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Representação do som 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 

frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções.  

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

 - Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento.  

Apropriação e reflexão 

- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

 

 

 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

• Identifica sons e ritmos. 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos 

Dramáticos/Linguagem Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal; 

- Explorar as atitudes de imobilidade/ 

mobilidade; contração/ 

descontração; tensão/ 

relaxamento 

 

- Explorar o movimento global do seu corpo da 

menor à maior amplitude 

 

Apropriação e reflexão 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, 

identificando relações com outras artes e áreas de 

conhecimento;  

- Identificar, em manifestações performativas, personagens, 

cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 

da ação dramática;  

- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 

ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões 

faciais) para caracterizar personagens e ambiências.  

Interpretação e Comunicação 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 

dramático, improvisação e representação;  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 

desenvolvidas em aula.  

Experimentação e Criação 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
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- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 

em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 

criação de personagens...);  

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 

projeção...);  

- Transformar objetos (adereços, formas animadas...), 

experimentando intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas; variação de cor, forma 

e volume...) para obter efeitos distintos;  

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de 

dados reais ou fictícios, através de processos espontâneos 

e/ou preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na 

ação e de “saída”. 

 

 

 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Em situação de exploração individual do 

movimento, de acordo com a marcação 

rítmica do professor e ou dos colegas: 

Deslocar-se em toda a área (percorrendo 

todas as direções, sentidos e zonas), nas 

diferentes formas de locomoção, no ritmo-

sequência dos apoios correspondente à 

marcação dos diferentes compassos simples 

(binário, ternário e quaternário), combinando 

«lento-rápido», «forte-fraco» e «pausa-

contínuo». 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 diferentes modos e qualidades de 

movimento. 

Apropriação e Reflexão Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo (na totalidade, pelas partes, 

superfícies ou articulações) através de movimentos 

locomotores e não locomotores (passos, deslocamentos, 

gestos, equilíbrios, quedas, posturas, voltas, saltos) diferentes 

formas de ocupar/evoluir no espaço (próprio ou partilhável: 

no lugar, utilizando trajetórias – curvilíneas e retilíneas–, 

direções – frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo, direito e 

diagonais –, planos -frontal, sagital, horizontal –, níveis – 

superior, médio e inferior –, volumes/dimensão – grande e 

pequeno, extensão -longe, perto), ou na organização da 

forma (uníssono; com início, meio e fim; sintonia/oposição). 

Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas 

marcadas pelo professor integrando diferentes elementos do 

Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, 

rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da Dinâmica 

(pesado/leve, forte/fraco). Interpretação e comunicação. 

 Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, 

 

Modalidade: 

 Formativa  

 Objeto da avaliação: 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 

tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 

constituem orientação curricular base, com especial 

enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 

para a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
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melhoria da autoestima, etc.) e valor do desempenho 

artístico (social, cultural) e interagir com os colegas e 

professor sobre as experiências de dança, argumentando as 

suas opiniões e aceitando as dos outros.  

Experimentação e criação 

 Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, 

situações do quotidiano, solicitações do professor, ideias suas 

ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou 

estruturas rítmicas, evidenciando capacidade de exploração e 

de composição. Construir, de forma individual e/ou em 

grupos sequências dançadas/pequenas coreografias a partir 

de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações 

e/ou temas (solicitados pelo professor ou fictícios, histórias, 

imagens, vídeos, situações problema) mobilizando os 

materiais coreográficos desenvolvidos. 

 

 

 

 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

saída da Escolaridade Obrigatória.  

 Instrumentos de Avaliação 

 Conhecimento/Capacidades/Atitudes  

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

Empenha-se na melhoria das capacidades.  

Pratica jogos/exercícios diversos.  

 Observação direta 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/ Leitura e Escrita/Iniciação à Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção expressiva/ Morfologia e 
lexicologia. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva  

• Princípio de cortesia; Formas de 
tratamento; 

• Pergunta resposta e pedido; 

• Escutar discursos breves para aprender e 
construir conhecimentos; 

• Produzir um discurso oral com correção; 

• Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 
 

Compreensão e expressão  

• Informação essencial; Tom de voz, 
articulação, entoação, ritmo; 

• Vocabulário: alargamento, adequação, 
variedade; 

 
COMPREENSÃO 

• Identificar intenções comunicativas de textos orais, 

designadamente perguntas, afirmações e pedidos; 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas; 

• Referir o essencial de textos ouvidos; 

• Assinalar palavras desconhecidas; 

• Apropriar‐se de novas palavras, depois de ouvir uma 

exposição sobre um tema novo; 

• Referir o essencial de textos ouvidos. 

 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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• Frase (complexidade crescente); 

• Resposta, pergunta, pedido; Expressão de 
ideias e de sentimentos; 

• Expressão orientada: reconto, conto; 
simulação, dramatização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEITURA E ESCRITA 

 

Consciência fonémica 

• Manipulação fonémica. 
 

EXPRESSÃO 

• Falar com clareza e articular de modo adequado as 

palavras; 

• Usar a palavra na sua vez e empregar formas de 

tratamento adequadas na interação oral, com respeito 

pelos princípios de cooperação e cortesia; 

• Utilizar progressivamente a entoação e o ritmo adequados; 

• Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e 

progressivamente mais variado; 

• Construir frases com graus de complexidade crescente; 

• Responder adequadamente a perguntas; 

• Formular perguntas, pedidos e respostas a questões 

considerando a situação e o interlocutor; 

• Partilhar ideias e sentimentos; 

• Planificar e produzir os seus próprios textos; 

• Recontar histórias e narrar situações vividas e imaginadas; 

• Representar diferentes papéis comunicativos em jogos de 

simulação e dramatizações. 

 

LEITURA 

• Ler pelo menos 30 de uma lista de 60 pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas; 

• Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no perfil dos alunos à 
saída da escolaridade obrigatória. 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Alfabeto e grafemas 

• Correspondências grafo fonémicas 
(grafemas com diacrítico, dígrafos e 
ditongos); 

• Correspondências fonográficas; 

• Desenvolver a consciência fonológica e 
operar com fonemas; 

• Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 

 
 
 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia 

• Palavras e pseudopalavras, com 
complexidade silábica crescente; palavras 
regulares e irregulares; textos; 

• Ler textos diversos; 

• Apropriar-se de novos vocábulos; 

• Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
 
 
Compreensão de texto 

trissilábicas regulares encontradas nos textos lidos na 

escola e pelo menos 12 de 15 palavras irregulares 

escolhidas pelo professor;  

• Descodificar palavras com fluência crescente: bom 

domínio na leitura das palavras dissilábicas de 4 a 6 letras 

e mais lentamente na das trissilábicas de 7 ou mais letras; 

• Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente 

corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 75 

palavras por minuto; 

•  Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, 

poemas e banda desenhada; 

• Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a 

temas do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e 

conhecimento do mundo (por exemplo, profissões, 

passatempos, meios de transporte, viagens, férias, clima, 

estações do ano, fauna e flora); 

• Identificar, por expressões de sentido equivalente, 

informações contidas explicitamente em pequenos textos 

narrativos, informativos e descritivos; 

• Relacionar diferentes informações contidas no texto, de 

maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 

acontecimentos, mudanças de lugar, encadeamentos de 

causa e efeito; 
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• Textos de características: narrativas, 
informativas, descritivas; Poema, banda 
desenhada; 

• Vocabulário: alargamento, adequação e 
variedade; 

• Paráfrase; Sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, 
assunto; informação essencial; articulação 
de factos e de ideias; 

• Pesquisa e registo de informação; 

• Cadência dos versos; 

• Antecipação de conteúdos; 

• Intenções e emoções das personagens; 

• Inferências (de sentimento – atitude); 

• Reconto; alteração de passagens em texto 
narrativo; 

• Expressão de sentimentos e de emoções; 

• Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê‐lo; 

• Monitorizar a compreensão; 

• Elaborar e aprofundar conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compreender o sentido de textos com características 

narrativas e descritivas, associados a finalidades diferentes 

(lúdicas, estéticas, informativas); 

• Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto; 

• Identificar informação explícita no texto; 

• Identificar e referir o essencial de textos lidos; 

• Ler com articulação correta; 

• Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do 

contexto frásico ou textual; 

• Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo 

professor, de entre as intenções ou os sentimentos da 

personagem principal, a que é a mais apropriada às 

intenções do autor do texto, tendo em conta as 

informações fornecidas, justificando a escolha; 

• Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as 

palavras desconhecidas, sem omitir nenhum caso, e pedir 

informação e esclarecimentos ao professor, procurando 

avançar hipóteses; 

• Procurar informação sobre temas predeterminados 

através da consulta de livros da biblioteca; 

• Procurar informação na internet, a partir de 

palavras‐chave fornecidas pelo professor ou em sítios 
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Ortografia e pontuação 

• Sílabas, palavras e pseudopalavras, frases, 
texto; 

• Letra de imprensa, letra manuscrita; 

• Ponto final, ponto de interrogação, vírgula; 

• Acentos e til; 

• Desenvolver o conhecimento da ortografia; 

• Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
 
 
 

Produção de texto 

• Paráfrase, informações, explicações, 
pequenas narrativas; 

• Planificação de texto: ideias‐chave; 

• Redação e revisão de texto: concordância; 
tempos verbais; utilização de sinónimos e 
de pronomes; apresentação gráfica; 

• Transcrever e escrever textos; 

• Planificar a escrita de textos; 

• Redigir corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 

selecionados por este, para preencher, com a informação 

pretendida, grelhas previamente elaboradas; 

• Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 

 

ESCRITA 

• Recitar todo o alfabeto na ordem das letras, sem cometer 

erros de posição relativa; 

• Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os 

grafemas com acento ou diacrítico e dos dígrafos e 

ditongos; 

• Representar por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos; 

• Indicar as possibilidades de representar na escrita as 

relações fonema-grafema e grafema–fonema mais 

frequentes; 

• Escrever corretamente palavras com todos os tipos de 

sílabas, com utilização correta dos acentos gráficos e do til; 

• Escrever corretamente, em situação de ditado, pelo 

menos 45 palavras de uma lista de 60; 

• Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as 

regras de correspondência fonema – grafema e utilizando 

corretamente as marcas do género e do número nos 
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nomes, adjetivos e verbos; 

• Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria 

produção com a frase escrita corretamente, e mostrar 

que compreende a razão da grafia correta; 

• Transcrever um texto curto, apresentado em letra de 

imprensa, em escrita cursiva legível, de maneira fluente, 

palavra por palavra e sem interrupção, respeitando 

acentos e espaços entre as palavras; 

• Escrever um pequeno texto, em situação de ditado, 

respeitando as regras posicionais e contextuais relativas à 

grafia de c/q; c/s/ss/ç/x; g/j; e m/n, em função da 

consoante seguinte; 

• Escrever textos, com um mínimo de 50 palavras, 

parafraseando, informando ou explicando; 

• Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do 

professor, com identificação dos elementos quem, 

quando, onde, o quê, como; 

• Escrever pequenos textos (em prosa e em verso rimado) 

por proposta do professor ou por iniciativa própria; 

• Formular as ideias-chave (sobre um tema dado pelo 

professor) a incluir num pequeno texto informativo; 

• Respeitar as regras de concordância entre o sujeito e a 

forma verbal; 
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INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Audição e leitura  
 

• Obras de literatura para a infância, textos 
da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º 
Ano); outros textos literários selecionados 
pelo aluno, sob orientação (Listagem PNL); 

• Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; 
em coro; 

• Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos; 

• Ler para apreciar textos literários; 

• Ler, dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 
 

Memorização e recitação 

• Lengalenga, adivinha rimada; poema. 
 

• Utilizar, com coerência, os tempos verbais; 

•  Utilizar sinónimos e pronomes para evitar a repetição de 

nomes;  

• Utilizar o ponto final na delimitação de frases e a vírgula 

em enumerações e em mecanismos de coordenação; 

• Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo 

após discussão de diferentes pontos de vista; 

• Cuidar da apresentação final do texto. 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Ouvir, ler obras literárias e textos da tradição popular; 

• Praticar a leitura silenciosa; 

• Ler pequenos trechos em voz alta; 

• Ler em coro pequenos poemas;  

• Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações; 

• Descobrir regularidades na cadência dos versos; 

• Interpretar as intenções e as emoções das personagens de 

uma história; 

• Fazer inferências (de sentimento – atitude); 

•  Recontar uma história ouvida ou lida; 

• Propor alternativas distintas: alterar características das 

personagens; 

• Propor um final diferente para a história ouvida ou lida; 
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Produção expressiva 

• Histórias inventadas; 

• Recriação de textos; 

• Texto escrito (prosa e verso rimado). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras 

• Explicitar regularidades no funcionamento 
da língua;  

• Compreender formas de organização do 
léxico; 

• Nome e adjetivo qualificativo: flexão em 
género (regular) e número (regular); 

• Determinante artigo (definido e indefinido); 

• Compreender narrativas literárias (temas e valores); 

• Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura 

de textos; 

• Ler, por iniciativa própria, textos disponibilizados na 

Biblioteca Escolar; 

• Escolher, com orientação do professor, textos de acordo 

com interesses pessoais; 

• Dizer lengalengas e adivinhas rimadas; 

•  Dizer pequenos poemas memorizados; 

• Contar pequenas histórias inventadas; 

• Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, musical, plástica, gestual e corporal); 

•  Escrever pequenos textos (em prosa e em verso rimado) 

por proposta do professor ou por iniciativa própria. 

 

GRAMÁTICA 

• Separar as palavras em sílabas; 

• Identificar e distinguir sílaba tónica de átona; 

• Identificar a classe das palavras: determinante artigo, 

nome (próprio e comum), adjetivo e verbo; 

• Reconhecer diferentes processos para formar o feminino 

dos nomes e adjetivos; 

• Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao 
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• Verbo; 

• Identificar nomes, determinantes artigos, 
verbos e adjetivos; 

• Respeitar as regras de concordância entre o 
sujeito e a forma verbal. 

 
 
 

Lexicologia 

• Compreender formas de organização do 
léxico; 

• Sinónimos e antónimos: reconhecimento. 
 

número; 

• Mobilizar adequadamente as regras de ortografia, ao nível 

da correspondência grafema-fonema e da utilização dos 

sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 

LEXICOLOGIA 

• A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar 

que há palavras que têm significado semelhante e outras 

que têm significado oposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

2 º Período                                     
 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e Operações 

Sub-Domínio: Números naturais, Sistema de numeração decimal; Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Números e operações 

Números naturais 

Ler e representar números no sistema de 
numeração decimal até 1000 e identificar o valor 
posicional dos algarismos que o compõem. 
Comparar números naturais (até 1000) utilizando os 
símbolos > e <. 
 

Sequências e regularidades 
Resolver problemas envolvendo a determinação de 
termos de uma sequência, dada a lei de formação. 
Resolver problemas envolvendo a determinação de 
uma lei de formação compatível com uma sequência 
parcialmente conhecida. 
Adição, subtração, multiplicação e divisão  
 
Reconhecer e memorizar factos básicos das 
operações e calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação horizontal do 
cálculo, em diferentes situações e usando diversas 
estratégias que mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações; 
Reconhecer e utilizar diferentes representações 
para o mesmo número e relacioná-las.; 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, 

propriedades, operações, e procedimentos 

matemáticos). 

 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

 

Utilizar materiais manipuláveis estruturados e não 

estruturados e outros recursos na resolução de 

problemas e em outras tarefas de aprendizagem 

 

Utilizar números naturais em situações variadas e com 

diferentes significados (de quantidade, ordem, 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
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Multiplicar números naturais;  
Construir e saber de memória as tabuadas. 
Utilizar adequadamente os termos “quadruplo, 
quíntuplo”; 
Efetuar divisões exatas de números naturais; Efetuar 
divisões exatas envolvendo divisores até 10 e 
dividendos até 20 por manipulação de objetos ou 
recorrendo a desenhos e esquemas; utilizar 
corretamente  o  símbolo (:) e os termos” dividendo, 
divisor e quociente”;  
Relacionar a divisão com a multiplicação;  

Efetuar divisões exatas utilizando as tabuadas da 
multiplicação já conhecidas; 

Utilizar adequadamente os termos” metade, terça 
parte, quarta parte e quinta parte”, relacionando-os 
com “dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo”. 

Números racionais não negativos  

Dividir  a unidade recorrendo a frações; 
 
Resolução de problemas  
Resolução de problemas de um ou dois passos 
envolvendo situações multiplicativas nos sentidos 
aditivo e combinatório. 
 
Comunicação matemática 
Reconhecer e descrever regularidades em 
sequências e em tabelas numéricas, formular 
conjeturas e explicar como são geradas essas 
regularidades.  
 Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos 
e conclusões.  

localização, designação). 

Utilizar factos básicos das operações em situações de 
cálculo, designadamente factos básicos da adição (ex.: 
3 + 3 = 6, 5 + 5 = 10) e da multiplicação (tabuada do 4 , 
do 5, do 6 e do 10) 
 

Resolver problemas que envolvam a adição nos 

sentidos de juntar e acrescentar; subtração nos 

sentidos de retirar, comparar e completar; 

multiplicação nos sentidos aditivo e combinatório; 

divisão nos sentidos de partilha e medida; e, analisar 

estratégias variadas de resolução. 

Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias 
de cálculo mental, em contextos diversos.   
 
Explorar e descrever padrões de repetição e 
regularidades numéricas, em contextos diversos.  
 
Resolver problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos.  
 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Geometria e Medida 
Figuras geométricas  
Reconhecer e representar formas geométricas;  
Distinguir linhas poligonais e não poligonais e 
polígonos de figuras planas não poligonais; 
Identificar em desenhos as partes interna e externa 
de figuras planas fechadas e utilizar o termo 
“fronteira”. 
Identificar e representar pentágonos e hexágonos, 
triângulos, (isósceles, equilátero  e escaleno) e 
quadriláteros (retângulo, quadrado e losango). 
Identificar pirâmides e cones, distinguir poliedros de 
outros sólidos e utilizar corretamente os termos “ 
vértice, aresta e face”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 
Representação e interpretação de dados  
Recolher, organizar e representar dados qualitativos 
e quantitativos discretos utilizando diferentes 
representações e interpretar a informação 
representada.  
Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares 
variados.  
Ler tabelas de frequências absolutas, gráficos de 

 

 

 

 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados, numa abordagem do espaço ao plano, que 

favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática 

com sentido dos conceitos matemáticos. 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

 
Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 
matemática com sentido (dos conceitos, 
propriedades, regras e procedimentos matemáticos).  
  
 
Representação e interpretação de dados  
 

Formular questões em contextos familiares variados 

para recolha e tratamento de dados. 

 Utilizar esquemas de contagem, tabelas de 

frequências absolutas, gráficos de barras, 

pictogramas, diagramas de Venn e de Carroll na 
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pontos e pictogramas em diferentes escalas;  
Recolher dados utilizando esquemas de contagem 
(tally charts) e representá-los em tabelas de 
frequência absoluta. 
 
Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / 
Comunicação matemática 
Comunicar raciocínios, procedimentos e resultados 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar 
o seu papel no desenvolvimento das outras ciências 
e domínios da atividade humana e social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organização e representação de dados. 

 

 

Obs.  

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

2 º Período 
 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínio: Sociedade/Natureza/Tecnologia/Natureza 

Sub-Domínio: À Descoberta dos outros e das instituições / À descoberta do ambiente natural / À descoberta dos materiais e dos objetos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

• O passado próximo familiar 

• A vida em sociedade 

 

• Modos de vida e funções de alguns membros 

da comunidade 

 

 

 
 

• Instituições e serviços existentes na 

comunidade 

 

 

 

 

• Os seres vivos do seu ambiente 

 

• Reconhecer datas, factos e locais significativos para a 
história pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, 
localizando-os em mapas ou plantas e numa linha de 
tempo.  

 

• Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou 
observados, que concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo.  

• Identificar situações e comportamentos de risco para a 
saúde e a segurança individual e coletiva, propondo 
medidas de prevenção e proteção adequadas. 

• Identificar símbolos informativos fundamentais para o 
consumidor, relacionados com a produção e a utilização 
de bens.   

• Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes 
representações cartográficas, reconhecendo as suas 
fronteiras. 

 
 

• Caracterizar os estados de tempo típicos das estações do 
ano em Portugal e a sua variabilidade. 

• Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e 
diferenças observáveis; plantas: tipo de raiz, tipo de 
caule, forma da folha, folha caduca/persistente, cor da 
flor, fruto e semente, etc.).  

• Relacionar as características dos seres vivos com o seu 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória. 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 15 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar experiências com alguns materiais e 

objetos de uso corrente 

 

  

habitat. 

• Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com 
a necessidade de desenvolvimento de atitudes 
responsáveis face à Natureza. 

• Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade 
(água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua preservação.  

•  Saber colocar questões sobre problemas ambientais 
existentes na localidade onde vive, nomeadamente 
relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar e os 
solos.   

• Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos. 

• Prever as transformações causadas pela luz nas plantas. 
 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Participação oral 

• Caderno diário 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obs:  

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

2 º Período 
 

ÁREA: Educação Física 

Domínio: Perícias, Manipulações e Jogos 

Subdomínio: Resistência geral, Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motora básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, de aceleração e de apoio instável e ou limitado; controlo de orientação espacial; Ritmo e Agilidade. 
 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 

• Realizar ações motoras com aparelhos 
portáveis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de 
movimentos, conjugando as qualidades da 
ação própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Perícia e manipulação 

• LANÇAR uma bola em distância com a «mão melhor» (a 

mão mais forte) e com as duas mãos, para além de uma 

marca; 

• LANÇAR para cima (no plano vertical) uma bola (grande) 

e RECEBÊ-LA com as duas mãos acima da cabeça (o mais 

alto possível) e perto do solo (o mais baixo possível); 

•  ROLAR a bola, nos membros superiores e nos membros 

inferiores (deitado) unidos e em extensão, controlando o 

seu movimento pelo ajustamento dos segmentos 

corporais; 

•  PONTAPEAR a bola em precisão a um alvo, com um e 

outro pé, dando continuidade ao movimento da perna e 

mantendo o equilíbrio; 

• PONTAPEAR a bola em distância, para além de uma 

 

 

• Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

• Pratica jogos/exercícios diversos 

 

• Empenha-se na melhoria das capacidades 
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zona/marca, com um e outro pé, dando continuidade ao 

movimento da perna e mantendo o equilíbrio; 

•  Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de um «balão», com os 

membros superiores e a cabeça, posicionando-se no 

ponto de queda da bola.  

 
Em concurso a pares:  

• CABECEAR um «balão» (lançado por um companheiro a 

«pingar»), posicionando-se num ponto de queda da bola, 

para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento; 

• PASSAR a bola a um companheiro com as duas mãos 

(passe «picado», a «pingar» ou de «peito») consoante a 

sua posição e ou deslocamento; 

• RECEBER a bola com as duas mãos, parado e em 

deslocamento.  

 

Em concurso individual:  

•  LANÇAR uma bola em precisão a um alvo móvel, por 

baixo e por cima, com cada uma e ambas as mãos; 

•   Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para 

cima, posicionando-a para a «BATER» com a outra mão 

acima do plano da cabeça, numa direção determinada; 

•  Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de uma bola de 
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espuma com uma e outra das faces de uma raquete, a 

alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, 

parado e em deslocamento; 

• SALTAR à corda no lugar e em progressão, com 

coordenação global e fluidez de movimentos; 

•  LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-LO, com as duas 

mãos; 

•  PASSAR por dentro de um arco e rolar no chão, sem o 

derrubar.  

 

Em concurso individual ou estafeta: 

• DRIBLAR «alto e baixo», com a mão esquerda e direita, 

em deslocamento, sem perder o controlo da bola; 

• CONDUZIR a bola dentro dos limites duma zona definida, 

mantendo-a próximo dos pés. 

 

 Em concurso a pares: 

• RECEBER a bola, controlando-a com o pé direito ou 

esquerdo, e PASSÁ-LA colocando-a ao alcance do 

companheiro; 

• Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, 

com as mãos, antebraços e ou cabeça, posicionando-se 

no ponto de queda da bola, para a devolver. 
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DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 

• Realizar ações motoras básicas de 
deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento, ou combinação de 
movimentos, coordenando a sua ação para 
aproveitar as qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslocamentos e equilíbrios 

Em percursos que integrem várias habilidades:  

• SUBIR para um plano superior (mesa ou plinto), 

apoiando as mãos e elevando a bacia para apoiar um dos 

joelhos, mantendo os braços em extensão; 

• SUSPENDER E BALANÇAR numa barra, saindo em 

equilíbrio; 

•  DESLOCAR-SE EM SUSPENSÃO, lateralmente e 

frontalmente, de uma à outra extremidade da barra, com 

pega alternada; 

•  DESLOCAR-SE para a frente, para os lados e para trás 

sobre superfícies reduzidas e elevadas, mantendo o 

equilíbrio. 

 

Em percursos que integrem várias habilidades: 

• TRANSPOR obstáculos sucessivos, em corrida, colocados 

a distâncias irregulares, sem acentuadas mudanças de 

velocidade; 

• SUBIR E DESCER pela tração dos braços, um banco sueco 

inclinado, deitado em posição ventral e dorsal; 

• SALTAR de um plano superior realizando, durante o voo, 
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uma figura à sua escolha, ou voltas, com receção em pé e 

equilibrada; 

•  Realizar SALTOS «de coelho» no solo, com amplitudes 

variadas, evitando o avanço dos ombros no momento do 

apoio das mãos; 

• Fazer CAMBALHOTA à frente no colchão, terminando a 

pés juntos, mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento; 

• Fazer CAMBALHOTA à retaguarda sobre um colchão num 

plano inclinado, com repulsão dos braços na fase final, 

terminando com as pernas afastadas; 

• ROLAR à frente numa barra (baixa), sem interrupção do 

movimento e com receção em segurança; 

• SUBIR E DESCER o espaldar percorrendo todos os 

degraus e DESLOCAR-SE para ambos os lados face ao 

espaldar; 

• SUBIR E DESCER uma corda suspensa, com nós, com a 

ação coordenada dos membros inferiores e superiores. 

 

 Em concurso individual, com coordenação e fluidez de 

movimentos: 

• SALTAR em comprimento, após curta corrida de balanço 

e chamada a um pé numa zona elevada, com receção a 
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JOGOS 

• Participar em jogos ajustando a 
iniciativa própria, e as qualidades motoras na 
prestação, às possibilidades oferecidas pela 
situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 

pés juntos num colchão ou caixa de saltos; 

• SALTAR em altura para tocar num objeto suspenso, após 

curta corrida de balanço e chamada a pés juntos e a um 

pé, com receção equilibrada. 

 

Jogos 

Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: 

• Posições de equilíbrio;  

• Deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de 

direção e de velocidade;  

• Combinações de apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas; 

• Lançamentos de precisão e à distância;  

• Pontapés de precisão e à distância. 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: Educação Artística- Artes visuais 

Domínio – Apropriação e reflexão; Interpretação e comunicação; Experimentação e criação. 

Sub-Domínio - Descoberta e organização progressiva de volumes,   Descoberta  e organização progressiva de superfícies e  Exploração de técnicas diversas de expressão. 

CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 
Descoberta e organização progressiva 
de volumes 

- Construções 
- Fazer e desmanchar construções; 
- Desmontar e montar objetos. 
 
- Fazer construções a partir de representação no 
plano (ideias e maquetas). 
 

 

 

 

 

Descoberta e organização progressiva 
de superfícies 

 
– Desenhar no quadro da sala. 

Desenho 
– Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, 
giz, lápis  de  cor, lápis  de  grafite, carvão, 
lápis de cera, feltros, tintas, pinceis... 
utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 
espessuras, texturas e cores. 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global (obras e artefactos de arte – 

pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia (...) utilizando  um   vocabulário  específico  e 

adequado. 

-Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 

forma, linha, textura, padrão(...) 

-Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo através da comparação de imagens 

e/ou objetos. 

Interpretação e Comunicação 

-Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s); 

-Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 

sistemas de comunicação visual; 

 

- Participação 

- Criatividade 

- Destreza manual  

- Observação de habilidade 

- Aplicação dos conceitos  
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– Ilustrar de forma pessoal. 

- Contornar objetos, formas e pessoas. 
 

Pintura 
- Fazer jogos de simetria, dobrando uma 
superfície pintada; 
- Fazer pintura soprada; 
- Pintar cenários, adereços e construções. 

 
 Exploração de técnicas diversas de expressão 

    Recorte, colagem, dobragem 

-Explorar as possibilidades de diferentes materiais: 
elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, objetos 
recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações... 
rasgando, desfiando, 
recortando, amassando, dobrando... 
procurando formas, cores, texturas, 
espessuras... 
– Fazer composições colando: 
Diferentes materiais rasgados, desfiados. 
- Fazer dobragens. 

Impressão 
– Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, 

cortiça, …). 
Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 
(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 
palavra), recortando   e   colando  elementos. 
Desenvolver capacidades expressivas. 

-Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais; 

-Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 

do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 

argumentar e formar juízos críticos; 

-Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ 

ou outras narrativas visuais. 

Experimentação e Criação 

-Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais; 

-Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta de 

modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 

características diversas) e das diferentes técnicas. 

-Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 

técnicas adquiridos; 

-Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares; Apreciar os 

seus trabalhos e dos seus colegas. 

 Obs:  

Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

• Experimentação, Desenvolvimento e 

Criação Musical  

 

• Desenvolvimento Auditivo  

 

 

 

 

• Instrumentos  

 

 

  

• Identificar sons isolados: do meio próximo da natureza. 

• Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo 

da natureza. 

•  Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de: 

lengalengas, canções, melodias e danças, utilizando 

percussão corporal, instrumentos, voz, movimento.  

 

 

• Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e 

objetos.  

• Construir fontes sonoras elementares introduzindo 

modificações em materiais e objetos. 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 
 
▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Trabalho individual|pares|grupo 
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• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

• Identifica sons e ritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem Não 
Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Jogos de Exploração 
 
Corpo  
 
- Movimentar-se de forma livre e pessoal sozinho e aos 
pares.  

- Explorar as atitudes de imobilidade-mobilidade, 
contração-descontração, tensão-relaxamento.  

- Explorar a respiração torácica e abdominal.  

- Explorar o movimento global do seu corpo da menor à 
maior amplitude.  

- Explorar os movimentos segmentares do corpo.  

Voz  
 
- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

- Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas.  

- Reproduzir sons do meio ambiente.  

- Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos.  

 

Apropriação e reflexão 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando 

relações com outras artes e áreas de conhecimento; 

- Identificar, em manifestações performativas, personagens, 

cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da 

ação dramática;  

- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 

ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) 

para caracterizar personagens e ambiências.  

 

Interpretação e Comunicação 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 

improvisação e representação;  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

• Modalidade  

• Formativa 

 

• Objeto da avaliação 

- A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem 
orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

- A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das aprendizagens: 
desenvolvimento do trabalho, qualidade das 
aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

- A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades e 
atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Espaço  
 
- Explorar o espaço circundante.  

- Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos.  

- Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes 
seres (reais ou imaginados) em locais com diferentes 
caraterísticas.  

- Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 
auditivas, táteis.  

- Deslocar-se em coordenação com um par.  

- Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto).  

- Explorar mudanças de nível: individualmente; aos pares. 

Objetos 
 
- Explorar as qualidades físicas dos objetos.  

- Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

- Deslocar-se com o apoio de um objeto: 
individualmente; em coordenação com um par.  

- Explorar as transformações de objetos: imaginando-os 
com outras caraterísticas; utilizando-os em ações;  

- Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em 
situações de interação: a dois; em pequeno grupo. - 
Utilizar máscaras, fantoches. 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal; 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 

desenvolvidas em aula.  

Experimentação e Criação 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação 

de personagens...);  

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 

projeção...);  

- Transformar objetos (adereços, formas animadas...), 

experimentando intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas; variação de cor, forma e 

volume...) para obter efeitos distintos;  

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados 
reais ou fictícios, através de processos espontâneos e/ou 
preparados, antecipando e explorando intencionalmente formas 
de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento | Capacidades | Atitudes 

 

- Respeita as regras de convivência. 

- Expressa-se livre e criativamente. 

- Grelhas de registo de observação do 

desempenho. 

- Observação direta. 

- Participação. 

- Criatividade. 

- Interação. 

- Expressividade. 

- Comportamento. 

- Aplicação dos conceitos. 
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- Explorar as atitudes de imobilidade / mobilidade; 
contração / descontração; tensão / relaxamento. 

- Explorar o movimento global do seu corpo da menor à 
maior amplitude. 

Jogos Dramáticos 
 
Linguagem Não Verbal 
 
- Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, 
movimentos. - Reagir espontaneamente, por 
gestos/movimentos a: sons; palavras; ilustrações; 
atitudes, gestos. - Reproduzir movimentos: em espelho. 

Linguagem Verbal 
 
- Improvisar individualmente atitudes, gestos, 
movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros ou 
verbais; um objeto real ou imaginado; um tema. 

- Participar na elaboração oral de uma história. - 
Improvisar um pequeno diálogo ou uma pequena história 
a dois, a partir de: uma ilustração; uma série de imagens; 
um som; um objeto. 

Linguagem Verbal e Gestual 
 
- Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: 
recitando.  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos ligados a uma ação precisa: em interação 
com o outro.  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos, constituindo sequências de ações – 
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situações recriadas ou imaginadas, a partir de: objetos; 
um local; uma ação; personagens.  

- Improvisar situações usando diferentes tipos de 
máscaras. - Utilizar diversos tipos de sombras 
(chinesas…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

3 º Período 

 
ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/ Leitura e Escrita/Iniciação à Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Consciência fonológica e habilidades fonémicas/ Alfabeto e grafemas/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção escrita/ Audição e leitura/ Memorização e recitação/ Produção expressiva/ Morfologia e 
lexicologia. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

                                 ORALIDADE 

Interação discursiva  

• Princípio de cortesia; Formas de 
tratamento; 

• Pergunta resposta e pedido; 

• Escutar discursos breves para aprender e 
construir conhecimentos; 

• Produzir um discurso oral com correção; 

• Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 
 

Compreensão e expressão  

• Informação essencial; tom de voz, 
articulação, entoação, ritmo; 

• Vocabulário: alargamento, adequação, 
variedade; 

 
COMPREENSÃO 

• Identificar intenções comunicativas de textos orais, 

designadamente perguntas, afirmações e pedidos; 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas; 

• Referir o essencial de textos ouvidos; 

• Assinalar palavras desconhecidas; 

• Apropriar‐se de novas palavras, depois de ouvir uma 

exposição sobre um tema novo; 

• Referir o essencial de textos ouvidos. 

 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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• Frase (complexidade crescente); 

• Resposta, pergunta, pedido; expressão de 
ideias e de sentimentos; 

• Expressão orientada: reconto, conto; 
simulação, dramatização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEITURA E ESCRITA 

 

Consciência fonémica 

• Manipulação fonémica. 
 

EXPRESSÃO 

• Falar com clareza e articular de modo adequado as 

palavras; 

• Usar a palavra na sua vez e empregar formas de 

tratamento adequadas na interação oral, com respeito 

pelos princípios de cooperação e cortesia; 

• Utilizar progressivamente a entoação e o ritmo adequados; 

• Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e 

progressivamente mais variado; 

• Construir frases com graus de complexidade crescente; 

• Responder adequadamente a perguntas; 

• Formular perguntas, pedidos e respostas a questões 

considerando a situação e o interlocutor; 

• Partilhar ideias e sentimentos; 

• Planificar e produzir os seus próprios textos; 

• Recontar histórias e narrar situações vividas e imaginadas; 

• Representar diferentes papéis comunicativos em jogos de 

simulação e dramatizações. 

 

LEITURA 

• Ler corretamente pseudopalavras; 

• Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e 

trissilábicas regulares encontradas nos textos lidos na 

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no perfil dos alunos à 
saída da escolaridade obrigatória. 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual/ pares/ grupo 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta  

• Participação oral 

• Caderno diário 

•  Registo de comportamentos 

• Respeito pelas regras de convivência e da 

comunicação oral 

• Qualidade das intervenções 

•  Dinâmica no grupo 

• Organização dos trabalhos 

• Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir 
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Alfabeto e grafemas 

• Correspondências grafo fonémicas 
(grafemas com diacrítico, dígrafos e 
ditongos); 

• Correspondências fonográficas; 

• Desenvolver a consciência fonológica e 
operar com fonemas; 

• Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 

 
 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia 

• Palavras e pseudopalavras, com 
complexidade silábica crescente; palavras 
regulares e irregulares; textos; 

• Ler textos diversos; 

• Apropriar-se de novos vocábulos; 

• Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
Compreensão de texto 

• Textos de características: narrativas, 
informativas, descritivas; Poema, banda 
desenhada; 

• Vocabulário: alargamento, adequação e 
variedade; 

• Paráfrase; Sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, 

escola; 

• Decodificar palavras com fluência crescente: bom 

domínio na leitura das palavras dissilábicas de 4 a 6 letras 

e mais lentamente na das trissilábicas de 7 ou mais letras; 

• Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, 

poemas e banda desenhada; 

• Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a 

temas do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e 

conhecimento do mundo (por exemplo, profissões, 

passatempos, meios de transporte, viagens, férias, clima, 

estações do ano, fauna e flora); 

• Identificar, por expressões de sentido equivalente, 

informações contidas explicitamente em pequenos textos 

narrativos, informativos e descritivos; 

• Relacionar diferentes informações contidas no texto, de 

maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 

acontecimentos, mudanças de lugar, encadeamentos de 

causa e efeito; 

• Compreender o sentido de textos com características 

narrativas e descritivas, associados a finalidades diferentes 

(lúdicas, estéticas, informativas); 

• Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto; 

ideias 

•  Sentido de responsabilidade 

 
 
 
As atividades previstas são as que o manual adotado 
sugere e outras que o professor considere adequadas. 
 
•Resolução de fichas de trabalho para consolidação e/ou 
ampliação de conhecimentos 

• Banco de Recursos; 

• Caderno de atividades; 

• Caderno de apoio ao estudo; 

• Vídeos; 

• Apresentações. 

 

. 
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assunto; informação essencial; articulação 
de factos e de ideias; 

• Pesquisa e registo de informação; 

• Cadência dos versos; 

• Antecipação de conteúdos; 

• Intenções e emoções das personagens; 

• Inferências (de sentimento – atitude); 

• Reconto; alteração de passagens em texto 
narrativo; 

• Expressão de sentimentos e de emoções; 

• Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê‐lo; 

• Monitorizar a compreensão; 

• Elaborar e aprofundar conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortografia e pontuação 

• Sílabas, palavras e pseudopalavras, frases, 
texto; 

• Letra de imprensa, letra manuscrita; 

• Ponto final, ponto de interrogação, vírgula; 

• Acentos e til; 

• Desenvolver o conhecimento da ortografia; 

• Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
 

 
Produção de texto 

• Identificar informação explícita no texto; 

• Identificar e referir o essencial de textos lidos; 

• Ler com articulação correta; 

• Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do 

contexto frásico ou textual; 

• Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo 

professor, de entre as intenções ou os sentimentos da 

personagem principal, a que é a mais apropriada às 

intenções do autor do texto, tendo em conta as 

informações fornecidas, justificando a escolha; 

• Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as 

palavras desconhecidas, sem omitir nenhum caso, e pedir 

informação e esclarecimentos ao professor, procurando 

avançar hipóteses; 

• Procurar informação sobre temas predeterminados 

através da consulta de livros da biblioteca; 

• Procurar informação na internet, a partir de 

palavras‐chave fornecidas pelo professor ou em sítios 

selecionados por este, para preencher, com a informação 

pretendida, grelhas previamente elaboradas; 

• Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 
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• Paráfrase, informações, explicações, 
pequenas narrativas; 

• Planificação de texto: ideias‐chave; 

• Redação e revisão de texto: concordância; 
tempos verbais; utilização de sinónimos e 
de pronomes; apresentação gráfica; 

• Transcrever e escrever textos; 

• Planificar a escrita de textos; 

• Redigir corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESCRITA 

• Recitar todo o alfabeto na ordem das letras, sem cometer 

erros de posição relativa; 

• Representar por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos; 

• Indicar as possibilidades de representar na escrita as 

relações fonema-grafema e grafema–fonema mais 

frequentes; 

• Escrever corretamente palavras com todos os tipos de 

sílabas, com utilização correta dos acentos gráficos e do til; 

• Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as 

regras de correspondência fonema – grafema e utilizando 

corretamente as marcas do género e do número nos 

nomes, adjetivos e verbos; 

• Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria 

produção com a frase escrita corretamente, e mostrar 

que compreende a razão da grafia correta; 

• Transcrever um texto curto, apresentado em letra de 

imprensa, em escrita cursiva legível, de maneira fluente, 

palavra por palavra e sem interrupção, respeitando 

acentos e espaços entre as palavras; 

• Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do 
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   INICIAÇÃO à EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Audição e leitura  
 

• Obras de literatura para a infância, textos 
da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º 
Ano); outros textos literários selecionados 
pelo aluno, sob orientação (Listagem PNL); 

• Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; 
em coro; 

professor, com identificação dos elementos quem, 

quando, onde, o quê, como; 

• Escrever pequenos textos (em prosa e em verso rimado) 

por proposta do professor ou por iniciativa própria; 

• Formular as ideias-chave (sobre um tema dado pelo 

professor) a incluir num pequeno texto informativo; 

• Respeitar as regras de concordância entre o sujeito e a 

forma verbal; 

• Utilizar, com coerência, os tempos verbais; 

•  Utilizar sinónimos e pronomes para evitar a repetição de 

nomes;  

• Utilizar o ponto final na delimitação de frases e a vírgula 

em enumerações e em mecanismos de coordenação; 

• Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo 

após discussão de diferentes pontos de vista; 

• Cuidar da apresentação final do texto. 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Ouvir, ler obras literárias e textos da tradição popular; 

• Praticar a leitura silenciosa; 

• Ler pequenos trechos em voz alta; 

• Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações; 

• Descobrir regularidades na cadência dos versos; 
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• Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos; 

• Ler para apreciar textos literários; 

• Ler, dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 
 

Memorização e recitação 

• Lengalenga, adivinha rimada; poema. 
 

 
Produção expressiva 

• Histórias inventadas; 

• Recriação de textos; 

• Texto escrito (prosa e verso rimado). 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras 

• Explicitar regularidades no funcionamento 
da língua;  

• Compreender formas de organização do 
léxico; 

• Interpretar as intenções e as emoções das personagens de 

uma história; 

• Fazer inferências (de sentimento – atitude); 

•  Recontar uma história ouvida ou lida; 

• Propor alternativas distintas: alterar características das 

personagens; 

• Propor um final diferente para a história ouvida ou lida; 

• Compreender narrativas literárias (temas e valores); 

• Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura 

de textos; 

• Escolher, com orientação do professor, textos de acordo 

com interesses pessoais; 

• Dizer lengalengas e adivinhas rimadas; 

•  Dizer pequenos poemas memorizados; 

• Contar pequenas histórias inventadas; 

• Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, musical, plástica, gestual e corporal); 

•  Escrever pequenos textos (em prosa e em verso rimado) 

por proposta do professor ou por iniciativa própria. 

 

GRAMÁTICA 

• Classificar as palavras quanto ao número de sílabas; 

• Identificar e distinguir sílaba tónica de átona; 
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• Nome e adjetivo qualificativo: flexão em 
género (regular) e número (regular); 

• Determinante artigo (definido e indefinido); 

• Verbo; 

• Identificar nomes, determinantes artigos, 
verbos e adjetivos; 

• Respeitar as regras de concordância entre o 
sujeito e a forma verbal. 

 

Lexicologia 

• Compreender formas de organização do 
léxico; 

• Sinónimos e antónimos: reconhecimento. 
 

• Identificar a classe das palavras: determinante artigo, 

nome (próprio e comum), adjetivo; verbo e pronome 

pessoal. 

• Mobilizar adequadamente as regras de ortografia, ao nível 

da correspondência grafema-fonema e da utilização dos 

sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 

LEXICOLOGIA 

• A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar 

que há palavras que têm significado semelhante e outras 

que têm significado oposto. 

 

 

 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 

 
3 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e Operações 

Sub-Domínio: Números naturais, Sistema de numeração decimal; Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação 
matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais  

▪ Números naturais até 1000. 

▪ Ler, contar e representar números no sistema de 
numeração decimal até 1000. 

▪ Comparar números naturais (até 1000). 

Sistema de numeração decimal 

▪ Ordens decimais: unidades, dezenas e centenas. 

▪ Valor posicional dos algarismos. 

▪ Comparação e ordenação de números até 1000.  

▪ Descodificar o sistema de numeração decimal.  

 

 

 

Adição, subtração, multiplicação e divisão  

Entender as regras de construção dos numerais 

cardinais até mil.   

Ler e representar qualquer número natural até 1000, 

identificando o valor posicional dos algarismos que o 

compõem.  

Identificar o valor posicional dos algarismos que o 

compõem. 

Comparar números naturais até 1000 utilizando os 

símbolos «<» e «>». 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

▪ Modalidade  

- Formativa 

▪ Objeto da avaliação 
- A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

- A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 
para a sua melhoria.  

- A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento | Capacidades | Atitudes 
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▪ Cálculo mental: adições e subtrações. 

▪  Adições cuja soma seja inferior a 1000. 

▪  Subtrações de números até 1000. 

▪ Resolução de problemas de um ou dois passos 
envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar ou completar. 

▪  Resolução de problemas de um ou dois passos 
envolvendo situações multiplicativas nos sentidos 
aditivo e combinatório. 

▪ Reconhecer e memorizar factos básicos das 
operações e calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação horizontal 
do cálculo, em diferentes situações e usando 
diversas estratégias que mobilizem relações 
numéricas e propriedades das operações. 

▪ Reconhecer e utilizar diferentes representações 
para o mesmo número e relacioná-las. 

▪ Multiplicar números naturais. 

▪ Construir e saber de memória as tabuadas. 

▪ Utilizar adequadamente os termos “quádruplo, 
quíntuplo”. 

▪ Efetuar divisões exatas de números naturais. 

▪ Efetuar divisões exatas envolvendo divisores até 
10 e dividendos até 20 por manipulação de 
objetos ou recorrendo a desenhos e esquemas. 

▪ Utilizar corretamente o símbolo (:) e os termos” 

Adicionar e subtrair números naturais. 

Resolver problemas  

Saber de memória a soma de dois quaisquer números 

de um algarismo.  

Subtrair fluentemente números naturais até 20.  

Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um 

número com três algarismos.  

Adicionar dois ou mais números naturais cuja soma 

seja inferior a 1000, privilegiando a representação 

vertical do cálculo.  

Subtrair dois números naturais até 1000, privilegiando 

a representação vertical do cálculo.  

Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo 

situações de juntar, acrescentar, retirar, comparar e 

completar. 

Utilizar materiais manipuláveis estruturados e não 

estruturados e outros recursos na resolução de 

problemas e em outras tarefas de aprendizagem. 

- Fichas de avaliação 

- Fichas de trabalho 

- Questões-Aula 

- Trabalho individual | pares | grupo 

- Grelhas de correção 

- Grelhas de registo de observação do desempenho 

- Observação direta 

- Participação oral 

- Caderno diário 

- Registo de comportamentos 

- Respeito pelas regras de convivência e da comunicação 

oral 

- Qualidade das intervenções 

- Dinâmica no grupo 

- Organização dos trabalhos 

- Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias 

- Sentido de responsabilidade 

 

▪ As atividades previstas são as que o manual adotado 
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dividendo, divisor e quociente”. 

▪ Relacionar a divisão com a multiplicação. 

▪ Efetuar divisões exatas utilizando as tabuadas da 
multiplicação já conhecidas. 

▪ Utilizar adequadamente os termos” metade, terça 
parte, quarta parte e quinta parte”, relacionando-
os com “dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo”. 

 

 

 

Números racionais não negativos  

▪ Dividir a unidade recorrendo a frações. 

▪ Dividir a unidade. 

▪ Frações (…) ,   e  como medidas de 

comprimentos e de outras grandezas.  

 

 

 

 

 
Sequências e regularidades 
▪ Resolver problemas envolvendo a determinação 
de termos de uma sequência, dada a lei de 

Utilizar números naturais em situações variadas e com 

diferentes significados (de quantidade, ordem, 

localização, designação). 

Utilizar factos básicos das operações em situações de 

cálculo, designadamente factos básicos da adição (ex.: 

3 + 3 = 6, 5 + 5 = 10) e da multiplicação (tabuada do 4, 

do 5, do 6 e do 10). 

Resolver problemas que envolvam a adição nos 

sentidos de juntar e acrescentar; subtração nos 

sentidos de retirar, comparar e completar; 

multiplicação nos sentidos aditivo e combinatório; 

divisão nos sentidos de partilha e medida; e, analisar 

estratégias variadas de resolução. 

Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias 

de cálculo mental, em contextos diversos.   

Resolver problemas que requeiram a aplicação de 

conhecimentos já aprendidos e apoiem a 

aprendizagem de novos conhecimentos.  

Dividir a unidade. 

Fixar um segmento de reta como unidade e identificar 

sugere e outras que o professor considere adequadas. 

• Resolução de fichas de trabalho para consolidação 

e/ou ampliação de conhecimentos: 

➢ Banco de Recursos; 

➢ Caderno de atividades; 

➢ Caderno de problemas; 

➢ Caderno de apoio ao estudo; 

➢ Vídeos; 

➢ Apresentações. 

• Utilização de diferentes materiais pedagógicos 

manipuláveis: 

- MAB; 

- ábacos. 

- Régua; 

- Metro articulado; 

- Material não estruturado; 

- Relógio; 

- Cubos encaixáveis; 

- Balança de pratos; 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 12 

 

formação. 

▪ Resolver problemas envolvendo a determinação 
de uma lei de formação compatível com uma 
sequência parcialmente conhecida. 

▪ Reconhecer e descrever regularidades em 
sequências e em tabelas numéricas, formular 
conjeturas e explicar como são geradas essas 
regularidades.  

▪ Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos 
e conclusões.  

Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / 
Comunicação matemática 

▪ Comunicar raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e 
tratados.  

▪ Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar 
o seu papel no desenvolvimento das outras ciências 
e domínios da atividade humana e social. 

Blocos do programa 
Revisão de conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) ,   e  como números, iguais à medida do 

comprimento de cada um dos segmentos de reta 

resultantes da decomposição da unidade em 

respetivamente dois, três, quatro, cinco, dez, cem e 

mil segmentos de reta de igual comprimento.  

Fixar um segmento de reta como unidade e 

representar a fração (…)   por pontos de uma 

semirreta dada, representando o zero pela origem e 

de tal modo que o ponto que representa determinado 

número se encontra a uma distância da origem igual a 

esse número de unidades.  

Utilizar as frações (…) ,   e  para referir cada 

uma das partes de um todo dividido respetivamente 

em duas, três, quatro, cinco, dez, cem e mil partes 

equivalentes. 

Explorar e descrever padrões de repetição e 

regularidades numéricas, em contextos diversos.  

 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

- Notas E moedas 

- Sólidos geométricos. 
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GEOMETRIA E MEDIDA 

Figuras geométricas  

▪ Reconhecer e representar formas geométricas: 

- Triângulos; quadriláteros; pentágonos; hexágonos. 

▪ Construção de figuras com eixo de simetria. 

▪ Reconhecer e representar formas geométricas. 

▪ Distinguir linhas poligonais e não poligonais e 

exercícios, jogos). 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, 

propriedades, operações, e procedimentos 

matemáticos). 

Recordar os conteúdos mais significativos trabalhados 

ao longo do período/ano. 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados, numa abordagem do espaço ao plano, que 

favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática 

com sentido dos conceitos matemáticos. 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

Identificar figuras geométricas numa composição e 

efetuar composições de figuras geométricas.  

Completar figuras planas de modo que fiquem 

simétricas relativamente a um eixo previamente 

fixado, utilizando dobragens, papel vegetal, etc. 
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polígonos de figuras planas não poligonais. 

▪  Identificar em desenhos as partes interna e 
externa de figuras planas fechadas e utilizar o 
termo “fronteira”. 

▪ Identificar e representar pentágonos e hexágonos, 
triângulos, (isósceles, equilátero e escaleno) e 
quadriláteros (retângulo, quadrado e losango). 

▪ Identificar pirâmides e cones, distinguir poliedros 
de outros sólidos e utilizar corretamente os 
termos “vértice, aresta e face”. 

Medida 
Distância e Comprimento 

▪ Comparação de medidas de comprimento em 
dada unidade. 

 Subunidades de comprimento: um meio, um terço, 
um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo e 
um milésimo da unidade. 

▪  Unidades do sistema métrico. 

▪ Perímetro de um polígono. 

▪ Medir distâncias e comprimentos. 

▪ Medidas de área em unidades não convencionais.  

▪ Medir áreas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer que fixada uma unidade de comprimento 

nem sempre é possível medir uma dada distância 

exatamente como um número natural e utilizar 

corretamente as expressões «mede mais/menos do 

que» um certo número de unidades.  

Designar subunidades de comprimento resultantes da 

divisão de uma dada unidade de comprimento em 

duas, três, quatro, cinco, dez, cem ou mil partes iguais 

respetivamente por «um meio», «um terço», «um 

quarto», «um quinto», «um décimo», «um 

centésimo» ou «um milésimo» da unidade.  

Identificar o metro como unidade de comprimento 

padrão, o decímetro, o centímetro e o milímetro 

respetivamente como a décima, a centésima e a 

milésima parte do metro e efetuar medições 
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Volume e Capacidade 

▪ Sólidos equidecomponíveis em cubos de arestas 
iguais. 

▪ Medidas de volume em unidades não 
convencionais. 

▪ Ordenação de capacidades de recipientes. 

▪  Medidas de capacidades em unidades não 
convencionais. 

▪  O litro como unidade de medida de capacidade. 

▪ Comparação de volumes de objetos por imersão 

utilizando estas unidades.  

Identificar o perímetro de um polígono como a soma 

das medidas dos comprimentos dos lados, fixada uma 

unidade. 

Medir áreas de figuras efetuando decomposições em 

partes geometricamente iguais tomadas como 

unidade de área.  

Comparar áreas de figuras utilizando as respetivas 

medidas, fixada uma mesma unidade de área. 

Reconhecer figuras equidecomponíveis em 

construções com cubos de arestas iguais.  

Reconhecer que dois objetos equidecomponíveis têm 

o mesmo volume.  

Medir volumes de construções efetuando 

decomposições em partes geometricamente iguais 

tomadas como unidade de volume.  

Utilizar a transferência de líquidos para ordenar a 

capacidade de dois recipientes.  

Medir capacidades, fixado um recipiente como 

unidade de volume.  

Utilizar o litro para realizar medições de capacidade.  

Comparar volumes de objetos imergindo-os em 

líquido contido num recipiente, por comparação dos 
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em líquido contido num recipiente.  

▪ Medir volumes e capacidades. 

Massa 

▪ Medir massas. 

▪ Comparação de massas em balanças de dois 
pratos. 

▪  Pesagens em unidades não convencionais. 

▪ O quilograma como unidade de medida de massa. 

Tempo 

▪ Medir o tempo. 

▪ Instrumentos de medida do tempo. 

▪ A hora. 

▪ Relógios de ponteiros e a medida do tempo em 
horas, meias horas e quartos de hora. 

▪ Calendários e horários.  

 

Dinheiro 

▪ Contar dinheiro (quantias apenas em euros ou 
apenas em cêntimos). 

▪ Contagens de dinheiro em euros e cêntimos 

níveis atingidos pelo líquido. 

 

Comparar massas numa balança de dois pratos.  

Utilizar unidades de massa não convencionais para 

realizar pesagens.  

Utilizar o quilograma para realizar pesagens. 

Efetuar medições do tempo utilizando instrumentos 

apropriados.  

Reconhecer a hora como unidade de medida de 

tempo e relacioná-la com o dia.  

Ler e escrever a medida de tempo apresentada num 

relógio de ponteiros, em horas, meias horas e quartos 

de hora.  

Ler e interpretar calendários e horários. 

Ler e escrever quantias de dinheiro decompostas em 

euros e cêntimos envolvendo números até 1000. 

Efetuar contagens de quantias de dinheiro envolvendo 

números até 1000. 

Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo 

medidas de diferentes grandezas. 

Recordar os conteúdos mais significativos trabalhados 
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envolvendo números até 1000.  

Resolução de problemas 

Blocos do programa 

Revisão de conteúdos 

 

 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e interpretação de dados  

▪ Recolher, organizar e representar dados 
qualitativos e quantitativos discretos utilizando 
diferentes representações e interpretar a 
informação representada.  

▪ Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares 
variados.  

▪ Ler tabelas de frequências absolutas, gráficos de 
pontos e pictogramas em diferentes escalas;  

▪ Recolher dados utilizando esquemas de contagem  
(tally charts) e representá-los em tabelas de 
frequência absoluta. 

▪ Interseção de conjuntos. 

▪ Diagramas de Vem (…).  

▪ Operar com conjuntos. 

▪ Gráficos de pontos, de barras (…).  

ao longo do período/ano. 

Formular questões em contextos familiares variados 

para recolha e tratamento de dados. 

 Utilizar esquemas de contagem, tabelas de 

frequências absolutas, gráficos de barras, 

pictogramas, diagramas de Venn e de Carroll na 

organização e representação de dados. 

Recolher e representar conjuntos de dados. 

Interpretar representações de conjuntos de dados. 

Representar dados através de gráficos de pontos e de 

pictogramas.  

Retirar informação de esquemas de contagem, 

gráficos de pontos e pictogramas identificando a 

característica em estudo e comparando as frequências 

absolutas das várias categorias (no caso das variáveis 

qualitativas) ou classes (no caso das variáveis 

quantitativas discretas) observadas. 

Determinar a interseção de dois conjuntos.  

Construir e interpretar diagramas de Venn (…). 
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▪ Recolher e representar conjuntos de dados.  

▪ Interpretar representações de conjuntos de 
dados. 

Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / 
Comunicação matemática 

▪ Comunicar raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e 
tratados.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar 
o seu papel no desenvolvimento das outras ciências 
e domínios da atividade humana e social. 

 

 

 

 

 

 

Blocos do programa 

Revisão de conteúdos 
 
 

Classificar objetos de acordo com um ou dois critérios. 

Representar dados através de gráficos de pontos (…). 

Interpretar gráficos de barras. 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados, numa abordagem do espaço ao plano, que 

favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática 

com sentido dos conceitos matemáticos. 

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 

explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos). 

Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, 

propriedades, regras e procedimentos matemáticos). 

Recordar os conteúdos mais significativos trabalhados 

ao longo do período/ano. 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

3 º Período 
 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínio: Sociedade/Natureza/Tecnologia/Natureza 

Sub-Domínio: À Descoberta dos outros e das instituições / À descoberta do ambiente natural / À descoberta dos materiais e dos objetos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

• À Descoberta das inter-relações entre 

Espaços  

 

• Os seus itinerários  

 

 

• Os meios de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descrever os seus itinerários diários (casa/escola, lojas 

…). 

• Localizar pontos de partida e de chegada. 

• Elaborar itinerários do quotidiano, em plantas 

simplificadas do seu meio, assinalando diferentes 

elementos naturais e humanos. 

• Distinguir diferentes tipos de transportes utilizados na sua 

comunidade. 

•  Conhecer outros tipos de transportes. 

• Reconhecer tipos de comunicação pessoal (correio, 

telefone…). 

• Reconhecer tipos de comunicação social (jornais, rádio, 

televisão…).  

 

 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 
para a sua melhoria.  

 

A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 

de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
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• À Descoberta dos materiais e objetos  

 

• Experiências com o ar 

 

 

 

 

• Experiências com alguns materiais e 

objetos de uso corrente 

 

 

 

 

• Manusear objetos em situações 

concretas (tesoura, agrafador, furador, 

máquina fotográfica, lupa, televisão, 

leitor mp3, tablet, lanterna…) 

•  Reconhecer a existência do ar (balões …). 

• Reconhecer que o ar tem peso. 

• Experimentar o comportamento de objetos em presença 

de ar quente e ar frio. 

 

•  Comparar materiais segundo algumas das suas 

propriedades (flexibilidade, resistência, solubilidade, 

dureza, transparência, combustibilidade …). 

•  Agrupar materiais segundo essas propriedades. 

• Relacionar essas propriedades com a utilidade dos 

materiais. 

• Identificar a sua origem (natural/artificial). 

 

•  Reconhecer a sua utilidade. 

• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização.  

 

Escolaridade Obrigatória. 

Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 

Fichas de avaliação 

Fichas de trabalho 

Questões-aula 

Trabalho individual|pares|grupo 

Trabalho de pesquisa| investigação 

Grelhas de correção 

Grelhas de registo de observação do desempenho 

Observação direta 

Participação oral 

Caderno diário 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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PLANEAMENTO CURRICULAR – 2.º ANO 
 

3 º Período 
 

ÁREA: Educação Física 

Domínio: Perícias, Manipulações, Jogos, Atividades Rítmicas e Percursos na Natureza 

Subdomínio: Resistência geral, Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motora básicas, e de deslocamento; Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, de aceleração e de apoio instável e ou limitado; controlo de orientação espacial; Ritmo e Agilidade. 
 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 
 

• Realizar ações motoras com aparelhos 
portáveis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de 
movimentos, conjugando as qualidades da 
ação própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Perícia e manipulação 

• LANÇAR para cima (no plano vertical) uma bola (grande) 

e RECEBÊ-LA com as duas mãos acima da cabeça (o mais 

alto possível) e perto do solo (o mais baixo possível); 

•  ROLAR a bola, nos membros superiores e nos membros 

inferiores (deitado) unidos e em extensão, controlando o 

seu movimento pelo ajustamento dos segmentos 

corporais; 

 

Em concurso a pares:  

• PASSAR a bola a um companheiro com as duas mãos 

(passe «picado», a «pingar» ou de «peito») consoante a 

sua posição e ou deslocamento; 

• RECEBER a bola com as duas mãos, parado e em 

deslocamento.  

 

 

• Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

 

• Pratica jogos/exercícios diversos. 

 

• Empenha-se na melhoria das capacidades. 
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DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 

• Realizar ações motoras básicas de 
deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, 

 

Em concurso individual:  

• Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para 

cima, posicionando-a para a «BATER» com a outra mão 

acima do plano da cabeça, numa direção determinada; 

•  Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de uma bola de 

espuma com uma e outra das faces de uma raquete, a 

alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, 

parado e em deslocamento; 

• LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-LO, com as duas 

mãos; 

 

Em concurso individual ou estafeta: 

• DRIBLAR «alto e baixo», com a mão esquerda e direita, 

em deslocamento, sem perder o controlo da bola; 

 

Em concurso a pares: 

• Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, 

com as mãos, antebraços e ou cabeça, posicionando-se 

no ponto de queda da bola, para a devolver. 

 

Deslocamentos e equilíbrios 

  Em percursos que integrem várias habilidades:  
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encadeamento, ou combinação de 
movimentos, coordenando a sua ação para 
aproveitar as qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SUSPENDER E BALANÇAR numa barra, saindo em 

equilíbrio; 

• DESLOCAR-SE EM SUSPENSÃO, lateralmente e 

frontalmente, de uma à outra extremidade da barra, com 

pega alternada; 

 

  Em percursos que integrem várias habilidades: 

• TRANSPOR obstáculos sucessivos, em corrida, colocados 

a distâncias irregulares, sem acentuadas mudanças de 

velocidade; 

• ROLAR à frente numa barra (baixa), sem interrupção do 

movimento e com receção em segurança; 

• SUBIR E DESCER uma corda suspensa, com nós, com a 

ação coordenada dos membros inferiores e superiores. 

 

  Em concurso individual, com coordenação e fluidez de 

movimentos: 

• SALTAR em comprimento, após curta corrida de balanço 

e chamada a um pé numa zona elevada, com receção a 

pés juntos num colchão ou caixa de saltos; 

• SALTAR em altura para tocar num objeto suspenso, após 

curta corrida de balanço e chamada a pés juntos e a um 

pé, com receção equilibrada. 
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JOGOS 

• Participar em jogos ajustando a 
iniciativa própria, e as qualidades motoras na 
prestação, às possibilidades oferecidas pela 
situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 

 

 

 

 

ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
(DANÇAS) 

 

PERCURSOS NA NATUREZA 

 

 

Jogos 

Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: 

• Deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de 

direção e de velocidade;  

• Lançamentos de precisão e à distância;  

• Pontapés de precisão e à distância. 

 

• Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores 

e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas 

combinados com os colegas e professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 

• Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos 

na natureza, de acordo com as características do terreno 

e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e preservação do 

ambiente. 
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ÁREA: Educação Artística- Artes visuais  

Domínio - Apropriação e reflexão ; Interpretação e comunicação ; Experimentação e criação. 

Sub-Domínio -  Descoberta e organização progressiva de volumes,  Descoberta e organização progressiva de superfícies e  Exploração de técnicas diversas de expressão. 

CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

Descoberta e organização progressiva de 

volumes 

- Construções 

- Ligar/colar elementos para uma construção. 

- Construir: jogos  

Descoberta e organização progressiva de 

superfícies 

– Desenhar no quadro da sala. 

 

 

 

Desenho 

– Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, 

giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global (obras e artefactos de arte – 

pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia (...) utilizando  um  vocabulário  específico e 

adequado. 

-Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 

forma, linha, textura, padrão(...) 

-Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo através da comparação de imagens 

e/ou objetos. 

 

Interpretação e Comunicação 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s); 

 

- Participação 

- Criatividade 

- Destreza manual  

- Observação de habilidade 

- Aplicação dos conceitos  
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lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... utilizando 

suportes de: diferentes tamanhos, espessuras, 

texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal. 

 

– Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 

Pintura 

– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: pinceis, 

com tintas de água... 

 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

Recorte, colagem, dobragem 

– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras... 

– Fazer dobragens . 

 

Cartazes 

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 

sistemas de comunicação visual; 

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 

visuais; 

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) 

gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, argumentar e 

formar juízos críticos; 

Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou 

outras narrativas visuais. 

Experimentação e Criação 

- Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais; 

- Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta de 

modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 

características diversas) e das diferentes técnicas. 

-Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 

plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos; 

-Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares; -Apreciar os 

seus trabalhos e dos seus colegas. 
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– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 

Desenvolver capacidades expressivas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Sub-Domínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

• Experimentação, desenvolvimento e Criação 

musical  

 

• Expressão e criação musical 

 

 

• Representação do Som 

 
 
 
 
 

• Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: com a voz; 

com percussão corporal com objetos.  

• Utilizar texturas/ambientes sonoros em: canções; danças.  

• 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).  

• Dialogar sobre: meio ambiente sonoro produções próprias e 

do grupo. 

•  Participar em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis. 

 

 

 

• Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, 

corpo e instrumentos.  

Utilizar vocabulário adequado a situações sonoro/musicais 
vivenciadas. 

▪ Modalidade  

• Formativa 
▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das 
aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades e 
atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
 

▪ Instrumentos de Avaliação 
 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
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• Trabalho individual|pares|grupo 

• Grelhas de registo de observação do 
desempenho 

• Observação direta 

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de 
comunicação. 

• Identifica sons e ritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínio: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Sub-Domínio: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem Não 
Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 
AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Jogos de Exploração 
 
Corpo  
 
- Movimentar-se de forma livre e pessoal sozinho e aos 
pares.  

- Explorar as atitudes de imobilidade-mobilidade, 
contração-descontração, tensão-relaxamento.  

- Explorar a respiração torácica e abdominal.  

- Explorar o movimento global do seu corpo da menor à 
maior amplitude.  

- Explorar os movimentos segmentares do corpo.  

Voz  
 
- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons.  

- Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas.  

- Reproduzir sons do meio ambiente.  

- Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos.  

Espaço  
- Explorar o espaço circundante.  

Apropriação e reflexão 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando 

relações com outras artes e áreas de conhecimento; 

- Identificar, em manifestações performativas, personagens, 

cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da 

ação dramática;  

- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 

ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) 

para caracterizar personagens e ambiências.  

 

Interpretação e Comunicação 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 

improvisação e representação;  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 

• Modalidade  

• Formativa 

 

• Objeto da avaliação 

- A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial 

enfoque nas áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

- A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para 

a sua melhoria.  

- A avaliação certifica as aprendizagens 
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- Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos.  

- Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes 
seres (reais ou imaginados) em locais com diferentes 
caraterísticas.  

- Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 
auditivas, táteis.  

- Deslocar-se em coordenação com um par.  

- Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto).  

- Explorar mudanças de nível: individualmente; aos pares. 

Objetos 
 
- Explorar as qualidades físicas dos objetos.  

- Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos.  

- Deslocar-se com o apoio de um objeto: 
individualmente; em coordenação com um par.  

- Explorar as transformações de objetos: imaginando-os 
com outras caraterísticas; utilizando-os em ações;  

- Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em 
situações de interação: a dois; em pequeno grupo. - 
Utilizar máscaras, fantoches. 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal; 

- Explorar as atitudes de imobilidade / mobilidade; 
contração / descontração; tensão / relaxamento. 

- Explorar o movimento global do seu corpo da menor à 
maior amplitude. 

desenvolvidas em aula.  

 

Experimentação e Criação 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação 

de personagens...);  

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 

projeção...);  

- Transformar objetos (adereços, formas animadas...), 

experimentando intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas; variação de cor, forma e 

volume...) para obter efeitos distintos;  

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados 

reais ou fictícios, através de processos espontâneos e/ou 

preparados, antecipando e explorando intencionalmente formas 

de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento | Capacidades | Atitudes 

 

- Respeita as regras de convivência. 

- Expressa-se livre e criativamente. 

- Grelhas de registo de observação do 

desempenho. 

- Observação direta. 

- Participação. 

- Criatividade. 

- Interação. 

- Expressividade. 

- Comportamento. 

- Aplicação dos conceitos. 
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Jogos Dramáticos 
Linguagem Não Verbal 
- Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, 
movimentos. - Reagir espontaneamente, por 
gestos/movimentos a: sons; palavras; ilustrações; 
atitudes, gestos. - Reproduzir movimentos: em espelho. 

Linguagem Verbal 
- Improvisar individualmente atitudes, gestos, 
movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros ou 
verbais; um objeto real ou imaginado; um tema. 

- Participar na elaboração oral de uma história. - 
Improvisar um pequeno diálogo ou uma pequena história 
a dois, a partir de: uma ilustração; uma série de imagens; 
um som; um objeto. 

Linguagem Verbal e Gestual 
- Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: 
recitando.  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos ligados a uma ação precisa: em interação 
com o outro.  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos, constituindo sequências de ações – 
situações recriadas ou imaginadas, a partir de: objetos; 
um local; uma ação; personagens.  

- Improvisar situações usando diferentes tipos de 
máscaras. - Utilizar diversos tipos de sombras 
(chinesas…). 
Obs. 

• Sempre que adequado será utilizado o recurso da tecnologia digital.   
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Planeamento Curricular de Educação Moral e Religiosa Católica – 2.º Ano                               Ano letivo 2022– 2023   
                                                                                                                     Prof Rita Gil                                                   

 
 

Número 
de aulas / 

mês 

 
 Domínios e subdomínios 

Aprendizagens essenciais: 
 Conhecimentos, capacidades e atitudes 

1º 
PERÍODO 

 
 
 

UL1- SER AMIGO  
 
 
 

 

Realçar o valor da amizade; (CD)  
Identificar a diversidade: etnia, condição social, género, modos de viver...;  
Compreender que o amigo me ajuda a ultrapassar as dificuldades; (CD)  
Referir em Jesus como Amigo de todas as pessoas;  
Escolher o Bem. (CD)  
 

UL2- A MÃE DE JESUS  
 

Conhecer Maria e o seu papel na vida de Jesus;  
Observar como Maria é uma pessoa presente e atenta aos outros;  
Assumir, a exemplo de Maria, o amor aos outros.  
 

2º 
PERIODO 

 
UL3- A PÁSCOA DOS  
CRISTÃOS  
 
 
 
 
 
 

Identificar a Páscoa como a festa da Vida;  
Descrever os últimos acontecimentos da vida de Jesus; (P; Exp. Art.)  
Reconhecer os símbolos e tradições da Páscoa; (CD; Est. Meio; Exp. Art.)  
Apresentar Jesus como anunciador de uma boa notícia: Deus ama todas as 
pessoas;  
Promover a alegria e a esperança na vida quotidiana.  
 

3º 
PERIODO 

UL4- DEUS É AMOR  

 
Identificar manifestações do Amor de Deus;  
Reconhecer que cada um de nós deve praticar o bem  
Compreender que todos nós temos “talentos” para partilhar;  
Assumir o valor do esforço e do trabalho como uma forma de amar. 

 

 

 

  



 

2 
 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR) 
 
Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas 
no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Instrumentos de Avaliação 

• Assiduidade e pontualidade; 
• Empenho; 
• Caderno do aluno: Compilação de todos os materiais produzidos pelos alunos em sala de aula 
• Participação oral em aula: Registo de Reflexões conjuntas; construção de conclusões coletivas; Auto e heteroavaliação em Tertúlias Dialógicas 

artísticas e literárias que promovam a construção conjunta (comunicação/ participação oral construtiva) 
• Realização de tarefas individuais e/ou de grupo desenvolvidas em contexto de aula, nomeadamente: observação direta e Fichas de 

acompanhamento personalizado (de exploração guiada e de exploração autónoma) recursos digitais com recurso a diferentes plataformas e 
aplicações 

• Jogos educativos com recurso a ferramentas digitais e materiais manipuláveis. 
• Auto e hétero avaliação: autorregulação do aluno 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

 

Planeamento Curricular 

1º Período 
Departamento de 1º Ciclo  

Grupo de 3º Ano 

 

Ano Letivo 2022 - 2023 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Português 

Domínios: Oralidade/ Leitura e Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínios: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Produção do discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia/ Leitura e 
audição/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/ Produção expressiva (oral e escrita)/ Fonologia/ Morfologia e lexicologia/ 
Sintaxe. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 

- Princípio de cortesia  

- Pedido de esclarecimento; informação, explicação 

 

Compreensão e expressão 

- Tom de voz, articulação, ritmo  

- Vocabulário: alargamento, adequação, variedade  

- Informação essencial  

- Estruturas frásicas (complexidade)  

 

Produção do discurso oral 

- Introdução aos géneros escolares: apresentação 

oral; pequeno discurso persuasivo  

- Expressão orientada: reconto, conto, descrição; 

simulação e dramatização 

 

 

Compreensão  

- Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

- Identificar, organizar e registar informação relevante em função 

dos objetivos de escuta.  

- Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

Expressão  
 
- Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.  
 
- Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com 
respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia. 
 
- Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e 
apresentar narrações.  
 
 
 
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 
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LEITURA E ESCRITA 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia  
 
 
- Palavras regulares e irregulares; textos 
(progressão)  
- Sentidos do texto: informação essencial; 
antecipação de conteúdos. 
 
 

Produção de texto  
 
 
- Textos de características: narrativas, descritivas e 
instrucionais 
- Planificação de texto: relacionação e organização 
de ideias e tema  
- Textualização: caligrafia, ortografia, vocabulário, 
amplificação de texto (expansão de frases, com 
coordenação de nomes, de adjetivos e de verbos) 
- Revisão de texto: planificação, vocabulário e 
ortografia  
 
 

  Compreensão de texto  
 
- Textos de características: narrativas, descritivas e 
instrucionais 
- Carta 
- Vocabulário: alargamento temático  
- Sentidos do texto: tema, assunto; informação 
essencial; antecipação de conteúdos; intenções e 
emoções das personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
 
 
 
 

Leitura 
 
- Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 
construção de sentidos do texto.  
 
- Ler textos com características narrativas e descritivas, associados 
a diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).  
 
- Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma).  
 
- Distinguir nos textos características da banda desenhada 
(estruturação, finalidade).  
 
- Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  
 
-Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma) 

 
Escrita 

- Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  
 
 - Indicar as diferentes possibilidades de representar graficamente 
os fonemas para as relações fonema-grafema e grafema-fonema 
mais frequentes  
 
- Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados 
com introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 
- Avaliar os próprios textos com consequente aperfeiçoamento;  
 
- Escrever textos de géneros variados, adequados a finalidades 
como narrar e informar, em diferentes suportes.  

 
▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 
• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Relatórios 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura e audição  

- Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em 
coro 
- Obras de literatura para a infância, textos da 
tradição popular; outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 
 

Compreensão de texto  
- Antecipação de conteúdos 
- Linguagem figurada 
- Personagens principais 
- Inferências (de tempo, de instrumento, de objeto) 
- Reconto; alteração de elementos na narrativa 
(personagens, ações e títulos)  
- Linguagem figurada 
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de 
vista  
 
 

Apresentação de textos e de livros 
Produção expressiva (oral e escrita)  
 
- Texto escrito (prosa e poema)  
- Declamação de poema  
- Dramatização de texto 
 
 

GRAMÁTICA 

Fonologia  
 
- Ordem alfabética 
- Sílaba tónica e sílaba átona 
- Acentos gráficos 
- Translineação 

- Exprimir opiniões e fundamentá-las;  
 
 
 
- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular  
 
- Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por 
iniciativa própria ou de outrem. 
 
- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de 
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 
 
- Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos escutados 
ou lidos.  
 
- Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
- Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas 
histórias ouvidas ou lidas.  
 
- Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão 
(gestual, corporal, musical, plástica).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento 
gráfico.  
- Usar frases complexas para exprimir sequências (tão que, para 
que). 

- Manipular diferentes processos para expressar noções de grau 

numa frase, tendo em conta os seus valores. 

- Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 
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Sintaxe  
 
- Tipos de frase: frase declarativa, frase 
interrogativa e frase exclamativa. 
- Sinais de pontuação 
- Advérbios de afirmação e negação 

- Recorrer de modo intencional e adequado a conectores 

diversificados, em textos orais e escritos. 

- Identificar a classe das palavras: advérbio (de negação e de 

afirmação). 

- Classificar palavras quanto ao número de sílabas. 

 - Classificar palavras quanto à posição da sílaba tónica. 

- Fazer a translineação de palavras no final das sílabas terminadas 

em vogal e em ditongo e na separação dos dígrafos rr e ss. 

- Utilizar apropriadamente os tempos verbais para exprimir 

anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 

- Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos 

enunciados. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ano Letivo 2022/23 
 Página 4 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínios: Números e Operações 

Subdomínios: Números naturais, Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Números e operações 

Números naturais 

Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até à dezena de milhar e 

identificar o valor posicional de um algarismo 

 

 

Adição, subtração, multiplicação e divisão  

Reconhecer e memorizar factos básicos das 

operações e calcular com os números inteiros 

Rever e consolidar conteúdos de 2ºano. 

 

• Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal, pelo menos até 10 000, em contextos variados 
usando uma diversidade de representações. 
  
• Reconhecer e usar o valor posicional de um algarismo no 
sistema de numeração decimal para descrever e representar 
números incluindo a representação com materiais de base 
10. 
 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas 

do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

 

•Reconhecer os numerais ordinais até ao 100º, em 

contextos variados 

 

 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
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não negativos recorrendo à representação 

horizontal do cálculo, em diferentes situações 

e usando diversas estratégias que mobilizem 

relações numéricas e propriedades das 

operações; algoritmo da adição; algoritmo da 

adição com composição ou transporte de 

unidades; algoritmo da subtração com 

decomposição; algoritmo da subtração por 

compensação. 

Reconhecer e utilizar diferentes 

representações para o mesmo número e 

relacioná-las.  

 

Compreender e automatizar os factos básicos 

da multiplicação (tabuadas do 8, 6, 9 e 7). 

 

 

 

 

 

Resolução de problemas  

 

 

Raciocínio matemático  

• Dar sentido à aprendizagem dos números ordinais até ao 

centésimo, recorrendo a contextos reais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Etapas de resolução de problemas. 
 

 

  

 

 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Relatórios 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Comunicação matemática 

Descrever ideias e processos matemáticos, 

oralmente e por escrito. 

 

Reconhecer e descrever regularidades em 

sequências e em tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas 

regularidades.  

 

Geometria e Medida 

Localização e orientação no espaço 

 

 

Figuras geométricas  

Sólidos 

Primas e pirâmides regulares 

 

 
 
Resolução de problemas  

  

 

• Propor a construção das tabuadas a partir das tabuadas já 

estudadas no 2º ano. Construção das tabuadas do 6 e do 8, 

a partir das tabuadas do 3 e do 4, respetivamente, e 

identificando a relação de dobro e de metade entre elas e a 

construção da tabuada do 7.  

 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia).  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 

atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
 

• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas. 

 

 

 

 

• Descrever posições recorrendo à identificação de 
coordenadas. 

• Exploração de situações em que sistemas de coordenadas 

sejam úteis para referir posições, nomeadamente usando 

grelhas quadriculadas. 
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Comunicação matemática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Representação e interpretação de dados 

Analisar e interpretar informação de natureza 

estatística, representada de diversas formas. 

 

 

 

• Descrever características dos prismas e das pirâmides 

regulares e distingui-los. 

• Formular e testar conjeturas que envolvam relações entre 

as faces, vértices e arestas de prismas ou de pirâmides 

regulares. 

 

 

 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 

envolvendo grandezas e propriedades das figuras 

geométricas no plano e no espaço em contextos 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 

dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

Matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 
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Resolução de problemas  

 

• Resolver problemas recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e representação.  

 

 

  

Raciocínio matemático  

 

• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

 

 

 

Comunicação matemática 

Comunicar, oralmente e por escrito, para 

descrever e explicar representações dos dados 

e as interpretações realizadas, discutindo 

argumentos e criticando argumentos dos 

outros. 

 

 

• Formular e testar conjeturas a partir da identificação de 

regularidades comuns a objetos em estudo. 

 

 

• Incentivar à discussão de ideias e processos matemáticos, 

oralmente. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia).  
 
 
 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 

atividade humana e social.  

 

 

 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

 

 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
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• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À Descoberta de si mesmo/À Descoberta dos outros e das instituições 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

SOCIEDADE / 

 NATUREZA / TECNOLOGIA 

 

 

 

SOCIEDADE 

 

   

•  Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar quanto a aspetos naturais, sociais, 
culturais e tecnológicos. 

• Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio 
e as referências temporais a.C. e d.C. 

• Relacionar datas e factos importantes para a compreensão 
da história local (origem da povoação, batalhas, lendas 
históricas, personagens/personalidades históricas, feriado 
municipal).  

• Reconhecer vestígios do passado local:  

– construções;  

– instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados;  

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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SOCIEDADE / TECNOLOGIA 

 

 

        TECNOLOGIA 

 

 

  
 

 
         NATUREZA 
 
 
 

 

                    SOCIEDADE 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

– costumes e tradições.  

• Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, 
autarquia, instituições religiosas, associações, etc.), 
recorrendo a fontes orais e documentais. 

• Reconhecer o papel dos media na informação sobre o 
mundo atual.  

• Reconhecer as potencialidades da internet, utilizando as 
tecnologias de informação e da comunicação com 
segurança e respeito, mantendo as informações pessoais 
em sigilo. 

• Utilizar informações e simbologias como linguagem 
específica da tecnologia.  

 

• Utilizar instrumentos de medida para orientação e 
localização no espaço de elementos naturais e humanos do 
meio local e da região onde vive, tendo como referência os 
pontos cardeais. 

• Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa 
da Europa.  

• Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre 
os diversos povos europeus, valorizando a sua diversidade. 

 

• Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade.  
 

• Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados 
na Convenção sobre os Direitos da Criança, sabendo como 
atuar em algumas situações, nomeadamente que pode 
recorrer ao apoio de um adulto. 

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Relatórios 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Jogos de perseguição / Habilidades gímnicas no solo/ Jogos de oposição 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Jogos de perseguição e 

Jogos de oposição 

  

 

Habilidades gímnicas no solo 

• Participar nos JOGOS relativos ao 3.º ano de escolaridade, 
ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de 
jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e 
ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e 
correção de movimentos em jogos coletivos com bola, 
jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete. 

 

• Em percursos que integram várias habilidades, realizar as 
habilidades gímnicas básicas da GINÁSTICA, relativas ao 3.º 
ano de escolaridade, em esquemas ou sequências no solo 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades  
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 e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia de movimento. 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio: Artes Visuais 

Subdomínios: Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, 
Desenho, Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

- Construções 
- Inventar novos objetos utilizando materiais 

ou objetos recuperados. 

 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de arte – 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 
adequado.  

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos 
modos de apreciação do mundo através da comparação de 
imagens e/ou objetos.  
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  
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Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 
– Desenhar no quadro da sala.  

 

 

Desenho 
– Explorar as possibilidades técnicas de: 

dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, 

carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... 

utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

espessuras, texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

– Desenhar sobre um suporte previamente 

preparado (com anilinas, tinta de escrever). 

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: mão, 

esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 

pigmentos naturais, guache, aguarela, 

anilinas, tintas de água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos; 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 
(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características diversas) e das diferentes 
técnicas. 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  
Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 
• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Relatórios 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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Exploração de técnicas diversas de expressão  

 

Recorte, colagem, dobragem 
– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras...  

Impressão 
- Estampar elementos naturais.  

 

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e Reflexão 

 

 

 

  

O aluno deve ficar capaz de: 

• Distinguir diferentes possibilidades de 
movimentação do corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores (passos, 
deslocamentos, gestos, equilíbrios, quedas, 
posturas, voltas, saltos), diferentes formas de 
ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou partilhável: 
no lugar, utilizando trajetórias - curvilíneas e 
retilíneas, direções - frente, trás, cima, baixo, lado 
esquerdo, direito e diagonais, planos -frontal, 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 
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Interpretação e comunicação 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

sagital, horizontal, níveis -superior, médio e 
inferior, volumes/dimensão -grande e pequeno, 
extensão -longe, perto), ou na organização da 
forma (uníssono; com início, meio e fim; 
sintonia/oposição). 

 

• Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida 
saudável, melhoria da autoestima, etc.) e valor do 
desempenho artístico (social, cultural) e interagir 
com os colegas e professor sobre as experiências 
de dança, argumentando as suas opiniões e 
aceitando as dos outros.  

 

 

 

• Recriar sequências de movimentos a partir de 
temáticas, situações do quotidiano, solicitações do 
professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes 
formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 
evidenciando capacidade de exploração e de 
composição. 

 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

          Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

• Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

• Empenha-se na melhoria das capacidades. 

• Pratica jogos/exercícios diversos. 

• Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem 

Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 
-Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de 
teatro (comédia, drama, etc.). 
-Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz 
(altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, 
expressões faciais) para caracterizar personagens e 
ambiências. 

 

 

 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 
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 INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 
dramático, improvisação e representação.  
- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 
 

 

 

 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 
em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 
criação de personagens...). 
 

 

 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística - Música 

Domínios: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínios: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 Jogos de exploração da voz 

– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e percussão 

corporal. 

 

 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

▪  Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  
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Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de  sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de  sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

 

Representação do som 

 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 

frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções.  

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais 

ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

 

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

 - Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento.  

 

Apropriação e reflexão 

- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros. 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

Identifica sons e ritmos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

     ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 

Áreas temáticas Competência comunicativa 
- Saudações e apresentações 

elementares 

- Identificação pessoal 

- Numerais cardinais até 10 

- Dias da semana 

-  Meses do ano 

- Escola e rotinas 

- Tempo atmosférico 

- Cores e formas 

- Países e nacionalidades 

 
 Usar lexical chunks ou frases que 
contenham: 

• Adjectives 

• Determiners (my, your) 

• Personal pronouns (I, you, he, she) 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna. 

- Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais.  

- Reconhecer o alfabeto em inglês.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com matemática.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais 
frequentes.  

Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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• The verb to be 

• Question words: how, how old, what, 

where, when 

• Prepositions of place (on, in, under) 

• Prepositions of time (on, in) 

- Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder 
sobre identificação pessoal e preferências pessoais.  

Interação escrita 

- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal.  

 

 

Competência Intercultural Competência estratégica 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua própria 
cultura, tais como diferentes aspetos 
de si próprio; 

- Identificar climas distintos; 

- Identificar algumas festividades. 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança;  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you;  

- Solicitar colaboração; 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos para justificar as 
suas opiniões;  

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar;  

- Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 
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 Produção Escrita 

- Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

- Ordenar palavras para escrever frases;  

- Copiar e escrever palavras aprendidas;  

- Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; 

- Escrever os numerais aprendidos. 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua própria 
cultura, tais como diferentes aspetos 
de si próprio; 

- Identificar climas distintos; 

- Identificar algumas festividades. 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança;  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you;  

- Solicitar colaboração; 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos para justificar as 
suas opiniões;  

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  
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Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback relativo ao cumprimento de 
tarefas e funções. 

- apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- realização de fichas de trabalho; 

- tabelas de registo diário do professor; 

- participação oral; 

- observação direta; 

- caderno diário; 

- fichas de avaliação. 



 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento 
Curricular 1º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Inglês- Grupo de 3º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

1 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

- Classroom language 

-Greetings 

-Personal identification 

-The alphabet 

-Numbers 1-10 

-Season:Autumn 

-Weather 

-Days of the week 

-Months 

Numbers 11 to 20 

 
 
 
 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna. 

- Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais.  

- Reconhecer o alfabeto em inglês.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com matemática.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e 
de letras mais frequentes.  

Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  

- Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre identificação pessoal e preferências pessoais.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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 Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 

• Adjectives 

• Determiners (my, your) 

• Personal pronouns (I, you, he, 
she) 

• The verb to be 

• Question words: how, how old, 
what, where, when 

• Prepositions of place (on, in, 
under) 

• Prepositions of time (on, in) 

 

 

 

Interação escrita 

- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal.  

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar;  

- Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 

Produção Escrita 

- Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

- Ordenar palavras para escrever frases;  

- Copiar e escrever palavras aprendidas;  

- Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; 

- Escrever os numerais aprendidos. 

 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si próprio; 

- Identificar climas distintos; 

- Identificar algumas festividades. 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança;  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you;  

- Solicitar colaboração; 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
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- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos 
para justificar as suas opiniões;  

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos 

de organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 

- apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- realização de fichas de trabalho; 

- tabelas de registo diário do professor; 

- participação oral; 

- observação direta; 

- caderno diário; 

- fichas de avaliação. 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

 

Planeamento Curricular 

2º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Grupo de 3º Ano 

 

Ano Letivo 2022 - 2023 



 
PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/ Leitura e Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Produção do discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia/ Leitura e 
audição/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/ Produção expressiva (oral e escrita) / Fonologia/ Morfologia e lexicologia/ 
Sintaxe. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 

- Princípio de cortesia  

- Pedido de esclarecimento; informação, explicação 

 

 

Compreensão e expressão 

- Tom de voz, articulação, ritmo  

- Vocabulário: alargamento, adequação, variedade  

- Informação essencial  

- Estruturas frásicas (complexidade)  

 

 

Produção do discurso oral 

- Introdução aos géneros escolares: apresentação 

oral; pequeno discurso persuasivo  

- Expressão orientada: reconto, conto, descrição; 

simulação e dramatização 

 

 

 

 

 

Compreensão  

- Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

- Identificar, organizar e registar informação relevante em função 

dos objetivos de escuta.  

- Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

Expressão  
 
- Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.  
 
- Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com 
respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia. 
 
- Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e 
apresentar narrações.  
 
- Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais. 
 

- Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto 

escrito. 
 
 
 
 
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

 
• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 
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LEITURA E ESCRITA 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia  
 
 
- Palavras regulares e irregulares; textos 
(progressão)  
 
Produção de texto  
 
 
- Textos de características: narrativas, expositivas e 
descritivas  
- Planificação de texto: relacionação e organização 
de ideias e temas 
Convite  
Diálogo 
- Textualização: caligrafia, ortografia, vocabulário, 
amplificação de texto (expansão de frases, com 
coordenação de nomes, de adjetivos e de verbos) 
- Revisão de texto: planificação, vocabulário e 
ortografia  
 
 
 
 
 
  Compreensão de texto  
 
- Textos de características: narrativas, expositivas e 
descritivas 
- Vocabulário: alargamento temático  
- Opinião crítica 
- Sentidos do texto: tema, assunto; informação 
essencial; antecipação de conteúdos; intenções e 
emoções das personagens e sua relação com 
finalidades da ação 

 
Leitura 
 
- Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 
construção de sentidos do texto.  
 
- Ler textos com características narrativas e descritivas, associados 
a diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).  
 
- Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma).  
 
- Distinguir nos textos características do convite (estruturação, 
finalidade) 
 
- Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  
 
 
 
 
 
 
Escrita 

- Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  
 
 
- Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados 
com introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 
- Avaliar os próprios textos com consequente aperfeiçoamento.  
 
- Escrever textos de géneros variados, adequados a finalidades 
como narrar e informar, em diferentes suportes.  
 

• Trabalho individual/pares/grupos de três/quatro 

alunos e grande grupo 

• Trabalho de pesquisa / investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura e audição  
- Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em 
coro 
- Obras de literatura para a infância, textos da 
tradição popular; outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 
 
Compreensão de texto  
 
- Antecipação de conteúdos 
- Personagens principais 
- Inferências (de tempo, de instrumento, de 
objeto) 
- Reconto; alteração de elementos na narrativa 
(personagens, ações e títulos)  
- Linguagem figurada 
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de 
vista  
 
 
Apresentação de textos e de livros 
Produção expressiva (oral e escrita)  
 
- Texto escrito (prosa e poema)  
- Declamação de poema  
- Texto de teatro 
- Lenda, fábula 
- Dramatização de texto 

- Indicar as diferentes possibilidades de representar graficamente 
os fonemas para as relações fonema-grafema e grafema-fonema 
mais frequentes.  
 
 
 
 
- Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos escutados 
ou lidos. 
 
 - Ler poemas em público, com segurança.  
 
- Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
- Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas 
histórias ouvidas ou lidas.  
 
- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 
 
- Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por 
iniciativa própria ou de outrem. 
 
- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de 
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.), em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 
 
- Desenvolver um projeto de leitura que implique seleção de obras, 
a partir de preferências do aluno previamente discutidas em aula. 
 
- Apresentar obras literárias em público, através da leitura  
de poemas e da representação de textos dramáticos.  
 
 
 
 
 

- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente do modo 

indicativo. 

- Recorrer de modo intencional e adequado a conectores 

diversificados, em textos orais e escritos. 
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GRAMÁTICA 

- Valores semânticos da frase: negativa e afirmativa 
- Verbos regulares e irregulares 
- Verbos: passado, presente e futuro 
- Família de palavras 
- Sinais auxiliares de escrita: travessão, aspas 
- Quantificadores numerais 
- Palavras simples e complexas 
- Radical, sufixo, prefixo 
- Sinal de pontuação: dois pontos 
 
 

- Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

- Distinguir frase afirmativa de negativa. 

- Identificar a classe das palavras: quantificador numeral. 

- Conhecer a família de palavras como modo de organização do 

léxico. 

- Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo 

nominal e grupo verbal) e das funções sintáticas centrais (sujeito 

e predicado).    

- Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e a 

partir das múltiplas relações que podem estabelecer entre si.  

- Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e Operações 

Subdomínio: Números naturais, Adição; Subtração; Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Números e operações 

Números naturais 

Ler e representar números no sistema de 
numeração decimal até à centena de milhar e 
identificar o valor posicional de um algarismo 
 
Arredondar um número natural à ordem mais 
próxima, utilizando o valor posicional dos 
algarismos. 
 
Reconhecer e utilizar diferentes representações 
para o mesmo número e relacioná-las.  
 
 

Adição, subtração, multiplicação e divisão  

 

Reconhecer e memorizar factos básicos das 
operações e calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação horizontal do 
cálculo, em diferentes situações e usando diversas 
estratégias que mobilizem relações numéricas e 

 

 

 

 

•  Ler e representar números no sistema de numeração decimal 
até à centena de milhar, identificar o valor posicional de um 
algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e classes. 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do 
resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e 

utilizá-las em situações de cálculo.  

 

 

• Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da 
divisão.  

 

 

 

 

•Calcular com números racionais não negativos na representação 

decimal, recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos.  

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

 
▪ Instrumentos de Avaliação 
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propriedades das operações; algoritmo da 
multiplicação 
 

Utilizar factos básicos das operações em situações 
de cálculo, designadamente factos básicos da 
multiplicação, como a tabuada do 9. 
 

Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias 
de cálculo mental e usando algoritmos, em 
contextos diversos. 
 
Utilizar números racionais não negativos com o 

significado de parte-todo, quociente, medida e 

operador, em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

 

Resolução de problemas  

Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 
explorações, investigações, resolução de 
problemas, exercícios, jogos).  
 
Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, 
incluindo os de tecnologia digital e a calculadora, na 
resolução de problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem. 
 
Resolver e formular problemas, analisar estratégias 
variadas de resolução, e apreciar os resultados 
obtidos 
 
Resolver problemas que requerem a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

 
 
 
Raciocínio matemático  

 

 

 

 

 

• Representar números racionais não negativos na forma de fração 
e decimal, estabelecer relações entre as diferentes representações 
e utilizá-los em diferentes contextos, matemáticos e não 
matemáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com 
números racionais não negativos, em contextos matemáticos e 
não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados. 
 
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas. 

 

 

 

 

 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 

notações, terminologia e simbologia).  

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupos de três ou quatro 
alunos e grande grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

 

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 

aprendizagem matemática com sentido dos 

conceitos matemáticos. 

 

Comunicação matemática 

• Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar 

raciocínios, procedimentos e conclusões 

Geometria e Medida 

Reconhecer e representar formas geométricas 
Localização e orientação no espaço 

Descrever figuras bi e tridimensionais, identificando 

as suas propriedades (no caso das figuras planas, 

incluindo a identificação das suas simetrias).  

 

Resolução de problemas  

 
Resolver problemas que requeiram a aplicação de 

conhecimentos já aprendidos e apoiem a 

aprendizagem de novos conhecimentos.  

 

 

 

 

Raciocínio matemático  

 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social.  

 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem.  

 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 
 

 

 

 

 

 

 

• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 

utilizado.  

 
 

 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
envolvendo grandezas e propriedades das figuras geométricas no 

plano e no espaço, em contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

 

 

 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 

notações, terminologia e simbologia). 
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Resolver e formular problemas, analisar estratégias 

variadas de resolução, e apreciar os resultados 

obtidos. 

 

Comunicação matemática 

Comunicar utilizando linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para descrever e explicar 

raciocínios, procedimentos e conclusões.  

Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 

aprendizagem matemática com sentido (dos 

conceitos, propriedades, regras e procedimentos 

matemáticos). 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e interpretação de dados 

Utilizar gráficos de barras e diagramas de caule e 
folhas na organização e representação de dados.  

 
 

Resolução de problemas  

 

Resolver problemas recorrendo à recolha de dados 

e à sua organização e representação.  

  

Raciocínio matemático  

 

 

 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 
no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 
humana e social. 
 
 • Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 
 

 

 
 
• Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas.  
 
• Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis).  
 
 
 

•  Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de 

dados em contextos familiares variados.  
 
• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação 
estatística (formular questões, escolher métodos de recolha de 
dados, selecionar formas de organização e representação de 
dados, analisar e concluir). 
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• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
 
Comunicação matemática 

Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever 
e explicar representações dos dados e as 
interpretações realizadas, discutindo argumentos e 
criticando argumentos dos outros. 

 

 

 

• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando 
linguagem própria da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 
 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 
no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 
humana e social.  
 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

2 º Período 
 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À Descoberta dos outros e das instituições/À Descoberta do ambiente natural 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

 

 

SOCIEDADE  
 

O passado do meio local 
 

Outras culturas da minha comunidade 
 

Conhecer costumes e tradições do 
ambiente próximo 

 

 

 

 

 

- Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da 
história local (origem da povoação, batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades históricas, feriado municipal); 
 

- Reconhecer vestígios do passado local: - construções; - 
instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados; - 
costumes e tradições; 

 

- Reconstruir o passado de uma instituição local (escola, 
instituições religiosas, associações, etc.), recorrendo a fontes 
orais e documentais; 
 
- Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade; 
  

- Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no 
mapa da Europa; 
 
-Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre 
os diversos povos europeus, valorizando a sua diversidade; 
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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 NATUREZA  
 

Os seres vivos do ambiente próximo 
 

Deslocações dos seres vivos 
 

Aspetos físicos do meio local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar quanto a aspetos naturais, sociais, 
culturais e tecnológicos. 

 

 
- Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que os seus 
descendentes apresentam características semelhantes aos 
progenitores, mas também diferem em algumas delas; 

 

 

- Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, 
solo) com condições indispensáveis a diferentes etapas da 
vida das plantas e dos animais, a partir da realização de 
atividades experimentais; 

 

- Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, 
nomeadamente através de relações alimentares, e do meio 
físico, reconhecendo a importância da preservação da 
natureza; 

 

- Localizar, no planisfério ou no globo, as principais formas 
físicas da superfície da Terra (continentes, oceanos, cadeias 
montanhosas, rios, florestas, desertos); 

 

- Distinguir forma de relevo (diferentes elevações, vales e 
planícies) e recursos hídricos (cursos de água, oceanos, lagos, 
lagoas, etc.), do meio local, localizando-os em plantas ou 
mapas de grande escala; 

 

- Identificar os diferentes agentes erosivos (vento, águas, 
correntes, ondas, precipitação, etc.) reconhecendo que dão 
origem a diferentes paisagens à superfície da Terra; 

 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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TECNOLOGIA 
 

Realizar experiências com imanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na 
interação entre magnetes. 

 

- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 
reconhecendo como se constrói o conhecimento. 
(Transversal) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ano Letivo 2022/23 
 Página 12 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Jogos de perseguição / Habilidades gímnicas no solo/ Jogos de oposição/Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Jogos de perseguição e 

Jogos de oposição 

  

 

 

Habilidades gímnicas no solo 

 

• Participar nos JOGOS relativos ao 3.º ano de 
escolaridade, ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-
táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos em jogos coletivos com bola, jogos 
de perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete. 

 

• Em percursos que integram várias habilidades, 
realizar as habilidades gímnicas básicas da 
GINÁSTICA, relativas ao 3.º ano de escolaridade, 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades  

 

 

 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 
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em esquemas ou sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia de movimento. 

 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades 

 

Atividades Rítmicas Expressivas 

 

• Combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e 

professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, 
Desenho, Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

- Construções 
- Inventar novos objetos utilizando materiais 

ou objetos recuperados. 

 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

 

 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de arte – 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 
adequado.  

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos 
modos de apreciação do mundo através da comparação de 
imagens e/ou objetos.  
 
 
 

Interpretação e Comunicação 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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– Desenhar no quadro da sala.  

 

 

Desenho 
– Explorar as possibilidades técnicas de: 

dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, 

carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... 

utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

espessuras,  texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

– Desenhar sobre um suporte previamente 

preparado (com anilinas, tinta de escrever). 

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: mão, 

esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 

pigmentos naturais, guache, aguarela, 

anilinas, tintas de água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

Exploração de técnicas diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 
– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos; 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho  (...)nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 
(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características diversas) e das diferentes 
técnicas. 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  
Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 
• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Trabalho individual |pares|grupo 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando,dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras...  

Impressão 
 – Estampar a mão, o pé,...  

- Estampar elementos naturais.  

 

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e Reflexão 

 

 

 

 O aluno deve ficar capaz de: 

• Adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor, integrando 
diferentes elementos do Tempo (pulsação, 
velocidade, duração, longo/curto, 
rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da 
Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco); 
 

• Utilizar movimentos do Corpo com diferentes 
Relações: entre os diversos elementos do 
movimento, destacando a organização espacial (à 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial 
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Interpretação e comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

roda, em colunas, em filas), o tipo de conexão a 
estabelecer com o movimento (a imitar, em 
espelho, em oposição, em colaboração), com 
diferentes objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças 
de vestuário, etc.) e ambiências várias do 
concreto/literal ao abstrato pela exploração do 
imaginário (interior/exterior, como se andasse 
sobre: areia, lama, neve/fogo, etc.).  
 

• Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o 
vocabulário desenvolvido, através de um 
desempenho expressivo-formal, em consonância 
com os contextos e os materiais da intervenção 
performativa, pela adequação entre o domínio dos 
princípios de movimento envolvidos e a 
expressividade inerente à interpretação; 

 

• Interagir com os colegas, no sentido da procura do 
sucesso pessoal e o do grupo, na apresentação da 
performance, e com as audiências, recebendo e 
aceitando as críticas.  

 

• Construir, de forma individual e/ou em grupo, 
sequências dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, 
olfativos), ações e/ou temas (solicitados pelo 
professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, 
situações problema) mobilizando os materiais 
coreográficos desenvolvidos; 

 

•  Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas 
sequências de movimento e/ou composições 
coreográficas a partir de dados concretos ou 

enfoque nas áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens 

realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

          Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Respeita as regras dos jogos e outras 
atividades. 

• Empenha-se na melhoria das capacidades. 

• Pratica jogos/exercícios diversos. 

• Observação direta 
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abstratos, em processos de improvisação (livre ou 
parcialmente condicionada) e composição 
(antecipando intencionalmente formas de entrada, 
progressão na ação, e de finalização, ensaiadas 
para posterior reprodução/apresentação).  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem 

Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 
-Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, 
identificando relações com outras artes e áreas de 
conhecimento; 
 
-Analisar os espetáculos/performances, recorrendo a 
vocabulário adequado e específico e articulando o 
conhecimento de aspetos contextuais (relativos ao texto, à 
montagem, ao momento da apresentação, etc.) com uma 
interpretação pessoal.  

 

 

-Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional: 
estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, 
quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias; 
 
-Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula.  
 

 

 

-Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 
respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 
projeção, etc.).  
 

 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística – Música 

Domínios: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínios: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Jogos de exploração da voz 

– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e percussão 

corporal. 

 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

▪  Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  
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Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Representação do som 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

  

– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

Identifica sons e ritmos. 
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- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 

frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções.  

 

Apropriação e reflexão 

- Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas, formais tímbricas e de textura em reportório de 

referência, de épocas, estilos e géneros diversificados. 

- Pesquisar diferentes interpretações escutadas e 

observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes 

tradições e épocas, utilizando vocabulário apropriado. 
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Curricular 2º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Inglês- Grupo de 3º Ano 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

2 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

-Seasons:Winter 

-School objects 

-School activities 

-Colours 

-Family 

-Pets 

-Numbers 21 to 50 

-Family 

-School activities 

-School objects 

-Pets 

-Feelings 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna. 

- Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais.  

- Reconhecer o alfabeto em inglês.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com matemática.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e 
de letras mais frequentes.  

Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  

- Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre identificação pessoal e preferências pessoais.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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Interação escrita 

- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal.  

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar;  

- Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 

Produção Escrita 

- Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

- Ordenar palavras para escrever frases;  

- Copiar e escrever palavras aprendidas;  

- Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; 

- Escrever os numerais aprendidos. 

 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si próprio; 

- Identificar climas distintos; 

- Localizar alguns países no mapa. 

- Identificar algumas festividades. 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança;  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you;  

- Solicitar colaboração; 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 
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Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos 
para justificar as suas opiniões;  

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos 

de organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 

- apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- realização de fichas de trabalho; 

- tabelas de registo diário do professor; 

- participação oral; 

- observação direta; 

- caderno diário; 

- fichas de avaliação. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Português 

Domínio: Oralidade/ Leitura e Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Produção do discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia/ Leitura e 
audição/  Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/  Produção expressiva (oral e escrita)/ Fonologia/ Morfologia e lexicologia/ 
Sintaxe. 

Domínios 
CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 

- Princípio de cortesia  

- Pedido de esclarecimento; informação, 

explicação 

 

 

Compreensão e expressão 

- Tom de voz, articulação, ritmo  

- Vocabulário: alargamento, adequação, 

variedade  

- Informação essencial  

- Estruturas frásicas (complexidade)  

 

Produção do discurso oral 

Compreensão  

- Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas 
conhecidos. 
- Identificar, organizar e registar informação relevante em 
função dos objetivos de escuta. 
- Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes 
intencionalidades comunicativas. 
 
Expressão  
- Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.  
 
- Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, 
com respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia. 
 
- Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos 
e apresentar narrações.  
 
- Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais.  
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem 
orientação curricular base, com especial enfoque 
nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 
os percursos para a sua melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 
as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 
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-  Introdução aos géneros escolares: 

apresentação oral; pequeno discurso 

persuasivo  

- Expressão orientada: reconto, conto, 

descrição; simulação e dramatização 

 

 

LEITURA E ESCRITA 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia  
 
 
- Palavras regulares e irregulares; textos 
(progressão)  
 
 
Produção de texto  
 
- Textos de características: 
narrativas,expositivas/informativas; 
conversacional e descritivo 
Banda desenhada 
Notícia 
- Planificação de texto: relacionação e 
organização de ideias e tema 
Convite 
Diálogo 
- Textualização: caligrafia, ortografia, 
vocabulário, amplificação de texto (expansão 
de frases, com coordenação de nomes, de 
adjetivos e de verbos) 
- Revisão de texto: planificação, vocabulário e 
ortografia  
 

- Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e o 
texto escrito. 
 
 
 
 
 
  
Leitura 
 
- Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
- Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de 
construção de sentidos do texto.  
- Ler textos com características narrativas e descritivas, 
associados a diferentes finalidades (informativas, lúdicas, 
estéticas).  
- Distinguir nos textos características da notícia, da banda 
desenhada, do convite e do diálogo (estruturação, finalidade) 
- Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma).  
 
 
Escrita 

- Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  
 
- Registar e organizar ideias na planificação de textos 
estruturados com introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 
- Avaliar os próprios textos com consequente 
aperfeiçoamento.  
 
- Escrever textos de géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes suportes.  

das áreas de competências inscritas no perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 
▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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  Compreensão de texto  
 
- Textos de características: narrativas, 
expositivas/informativas; conversacional e 
descritivas 
Banda desenhada 
Recado 
- Vocabulário: alargamento temático  
- Opinião crítica 
- Sentidos do texto: tema, assunto; informação 
essencial; antecipação de conteúdos; 
intenções e emoções das personagens e sua 
relação com finalidades da ação 
 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura e audição  
- Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em 
coro 
- Obras de literatura para a infância, textos da 
tradição popular; outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
 
Compreensão de texto  
 
- Antecipação de conteúdos 
- Personagens principais 
- Inferências (de tempo, de instrumento, de 
objeto) 
- Reconto; alteração de elementos na 
narrativa (personagens, ações e títulos)  
- Linguagem figurada 
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de 
vista  

 
- Exprimir opiniões e fundamentá-las. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação literária 
 
- Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos 
escutados ou lidos. 
 
 - Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados 
pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 
- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 
 
- Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por 
iniciativa própria ou de outrem. 
 
- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de 
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em 
elementos do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 
 
- Apresentar obras literárias em público, através da leitura  
de poemas e da representação de textos dramáticos.  
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Apresentação de textos e de livros 
Produção expressiva (oral e escrita)  
 
- Texto escrito (prosa e poema)  
- Declamação de poema  
- Dramatização de texto 
 

GRAMÁTICA 

- Quantificadores numerais 

- Palavras simples e complexas 

- Diacríticos: hífen 

- Determinantes possessivos 

- Determinantes demonstrativos 

- Frase negativa e afirmativa 

- grupo nominal (função de sujeito) 

- Grupo verbal (função de predicado) 

- Nomes, verbos, adjetivos, determinantes 

- Tempos verbais 

 

 
Gramática 
 
- Identificar a classe das palavras: quantificador numeral. 
 
- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no 
pretérito perfeito e no futuro, do modo indicativo. 
 
- Recorrer de modo intencional e adequado a conectores 
diversificados, em textos orais e escritos. 
 
- Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 
 
- Identificar a classe das palavras: determinante possessivo e 
demonstrativo. 
 
- Conhecer a família de palavras como modo de organização 
do léxico. 
 
- Depreender o significado de palavras a partir da sua análise 
e a partir das múltiplas relações que podem estabelecer 
entre si.  
 
- Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não 
correspondam ao sentido literal. 
 
- Usar frases complexas para exprimir sequências ([tão] que, 
para que).  
 
- Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo 
dos enunciados. 
 
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais para exprimir 
anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínios: Números e Operações, Geometria e Medida, Resolução de problemas, Organização e Tratamento de dados 

Subdomínios: Números naturais, Adição, subtração, multiplicação e divisão , Números racionais não negativos , Geometria e Medida 

Resolução de problemas / Raciocínio Matemático / Comunicação matemática, Organização e Tratamento de dados 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Números e operações  

Números naturais  

 • Divisão inteira por métodos informais. 
 
 • Relação entre dividendo, divisor, quociente e resto.  
 
  • Cálculo mental: divisões inteiras com divisores e 
quocientes inferiores a 10. 
 

  •Divisor de um número, número divisível por outro. 

relação entre múltiplo e divisor.  

Adição, subtração, multiplicação e divisão  

 
• Números naturais 
Ler e representar números no sistema de numeração decimal até 
à centena de milhar, identificar o valor posicional de um 
algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e classes. 
 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do 
resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações 

e utilizá-las em situações de cálculo.  

 
 
 
 
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as 
aprendizagens desenvolvidas, tendo 
por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque 
nas áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das 
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•Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 
matemática com sentido (dos conceitos, operações, 
propriedades, regras e procedimentos matemáticos).  

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, 
explorações, investigações, resolução de problemas, 
exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, 
incluindo os de tecnologia digital e a calculadora, na 
resolução de problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem.  

• Realizar cálculos recorrendo a diferentes estratégias de 
cálculo mental e usando algoritmos, em contextos 
diversos. 

Números racionais não negativos  

• Utilizar factos básicos das operações em situações de 
cálculo, designadamente factos básicos da multiplicação, 
como a tabuada do 6, 7, 8 e 9. 

•Utilizar números racionais não negativos com o 
significado de parte-todo, quociente, medida e operador, 
em contextos matemáticos e não matemáticos. 
 
 • Fração como representação de medida de comprimento 
e de outras grandezas; numerais fracionários.  

 • Representação de frações na reta numérica. 
 • Frações equivalentes e noção de número racional.  
 • Ordenação de números racionais representados por 
frações com o mesmo numerador ou o mesmo 

•Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da 
divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Representar números racionais não negativos na forma de 
fração e decimal, estabelecer relações entre as diferentes 
representações e utilizá-los em diferentes contextos, 
matemáticos e não matemáticos. 
 
• Calcular com números racionais não negativos na 
representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos. 
 
•Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com 
números racionais não negativos, em contextos matemáticos e 
não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados 
 
 
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas. 

aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria.  

 

• A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades 
e atitudes desenvolvidas no âmbito 
das áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| 
investigação 

• Relatórios 

• Portefólio 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação 
do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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denominador, ou utilizando a reta numérica ou a 
medição de outras grandezas. 
 
•  Frações próprias.  
 

Resolução de problemas / Raciocínio matemático / 

Comunicação matemática 

• Resolver problemas recorrendo à recolha de dados e à 
sua organização e representação.  

 

 

 

 

 

 

Geometria e Medida 

 • Identificação de eixos de simetria em figuras planas.  

 • Figuras com simetria de reflexão.  

• Descrever figuras bi e tridimensionais, identificando as 
suas propriedades (no caso das figuras planas, incluindo a 
identificação das suas simetrias).  

 

 

 

 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 

notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 
 
 

 Geometria  

• Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a 

coordenadas, em grelhas quadriculadas.  

• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 

utilizados. 
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Medida  

•  Comprimento e Área  

 • Medições de áreas em unidades quadradas;  

  • Fórmula para a área do retângulo de lados de medida 
inteira.  

•  Volume e Capacidade  

•  Unidades de capacidade do sistema métrico; 

conversões; 

 • Medições de capacidades em unidades do sistema 

métrico.  

•  Massa 

• Unidades de massa do sistema métrico; conversões; 
 •Pesagens em unidades do sistema métrico;  
• Relação entre litro e quilograma.  
 
 

•  Dinheiro  

• Adição e subtração de quantias de dinheiro.  

•  Tempo  

 •Minutos e segundos, leitura do tempo em relógios de 
ponteiros 
 
 • Conversões de medidas de tempo  
 • Adição e subtração de medidas de tempo.  

 

Medida 

• Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, 

utilizando e relacionando as unidades de medida do SI e fazer 

estimativas de medidas, em contextos diversos 

 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 

envolvendo grandezas e propriedades das figuras geométricas 

no plano e no espaço, em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados 

 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 
notações, terminologia e simbologia 

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem a sua aprendizagem 
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos).  

• Formular questões a partir de situações familiares variadas e 
recolher e organizar dados de diferentes formas, respondendo 
às questões formuladas.  
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• Utilizar unidades de medida convencionais do SI e 
instrumentos de medida, em contextos diversos.  

• Interpretar calendários e horários e relacionar medidas 
de grandezas com os números racionais não negativos, em 
situações do quotidiano.  

 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e interpretação de dados 
• Diagramas de caule-e-folhas; 
 • Frequência absoluta;  

 •Moda; 
 • Mínimo, máximo e amplitude; 
•  Problemas envolvendo análise e organização de dados, 

frequência absoluta, moda e amplitude.  

 

 

organização e tratamento de dados 

• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando 
linguagem própria da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados 
 
• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação 
estatística (formular questões, escolher métodos de recolha de 

dados, selecionar formas de organização e representação de 

dados, analisar e concluir). •Utilizar gráficos de barras e 
diagramas de caule e folhas na organização e representação de 

dados. 

• Resolver problemas recorrendo à recolha de dados e à sua 

organização e representação.  

• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e explicar 
representações dos dados e as interpretações realizadas, 
discutindo argumentos e criticando argumentos dos outros.  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 
 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À Descoberta dos outros e das instituições/À Descoberta do ambiente natural 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

NATUREZA 

(À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL) 

Aspetos físicos do meio local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza 

• Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e 

gases; 

• Identificar a existência de transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, solidificação, dissolução, 
fusão); 

• Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as principais 

formas físicas da superfície da Terra (continentes, oceanos, 

cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos); 

• Identificar os diferentes agentes erosivos (vento, águas 

correntes, ondas, precipitação, etc.), reconhecendo que 

dão origem a diferentes paisagens à superfície da Terra; 

Distinguir formas de relevo (diferentes elevações, vales e 
planícies) e recursos hídricos (cursos de água, oceano, lagos, 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

Os astros 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

Realizar experiências com a luz 

 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE 

ESPAÇOS 

Localizar espaços em relação a um ponto de 

referência 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

Realizar experiências com ímanes 

           Realizar experiências de mecânica 

lagoas, etc.), do meio local, localizando-os em plantas ou 
mapas de grande escala. 

 

Astros 

 

• Relacionar os movimentos de rotação e translação da Terra 
com a sucessão do dia e da noite e a existência de estações 
do ano; 
 

• Compreender, recorrendo a um modelo, que as fases da 
Lua resultam do seu movimento em torno  
da Terra e dependem das posições relativas da Terra e da 

Lua em relação ao Sol. 

 

Tecnologia 

• Comparar o comportamento da luz no que respeita à 
linearidade da sua propagação em diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos e opacos); 
 

• Utilizar instrumentos de medida para orientação e 

localização no espaço de elementos naturais e humanos do 

meio local e da região onde vive, tendo como referência os 

pontos cardeais; 

 

• Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na 
interação entre magnetes. 

 

• Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, 
interruptor, alavanca, roldana, etc.) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações; 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual| pares| grupo 

• Trabalho de pesquisa| investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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SOCIEDADE 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE 

A NATUREZA E A SOCIEDADE 

A interferência do Oceano na vida humana.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sociedade/Natureza/Tecnologia 

• Distinguir diferentes formas de interferência do Oceano na 
vida humana (clima, saúde, alimentação, etc.); 

 

• Reconhecer o modo como as modificações ambientais 
(desflorestação, incêndios, assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a 
vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e migração) e da 
sociedade; 

 

•  Identificar um problema ambiental ou social existente 
na sua comunidade (resíduos sólidos urbanos, 
poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), 
propondo soluções de resolução; 

 

• Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da 
aplicação de uma força sobre um objeto e do movimento 
exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Jogos de perseguição / Habilidades gímnicas no solo/ Jogos de oposição/Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Jogos de perseguição e 

Jogos de oposição 

  

 

 

Habilidades gímnicas no solo 

 

• Participar nos JOGOS relativos ao 3.º ano de 
escolaridade, ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-
táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos em jogos coletivos com bola, jogos 
de perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete. 

 

• Em percursos que integram várias habilidades, 
realizar as habilidades gímnicas básicas da 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades  

 

 

 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 
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GINÁSTICA, relativas ao 3.º ano de escolaridade, 
em esquemas ou sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia de movimento. 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades 

 

Atividades Rítmicas Expressivas 

 

• Combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e 

professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

▪ Pratica jogos/exercícios diversos 

▪ Empenha-se na melhoria das capacidades 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, 
Desenho, Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

- Construções 
- Inventar novos objetos utilizando materiais 

ou objetos recuperados. 

 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

 

 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de arte – 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 
adequado.  

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos 
modos de apreciação do mundo através da comparação de 
imagens e/ou objetos.  
 
 
 

▪ Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 
– Desenhar no quadro da sala.  

 

 

Desenho 
– Explorar as possibilidades técnicas de: 

dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, 

carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... 

utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

espessuras,  texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: 

mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 

pigmentos naturais, guache, aguarela, 

anilinas, tintas de água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

Exploração de técnicas diversas de 
expressão  

Recorte, colagem, dobragem 
– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

Interpretação e Comunicação 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos; 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho  (...)nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 
(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características diversas) e das diferentes 
técnicas. 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  
Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

 

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento|Capacidades|Atitudes 
 

• Fichas de avaliação 

• Fichas de trabalho 

• Questões-aula 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Trabalho de pesquisa|investigação 

• Grelhas de correção 

• Grelhas de registo de observação do desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Caderno diário 
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colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando,dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras...  

Impressão 
 – Estampar a mão, o pé,...  

- Estampar elementos naturais.  

 

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de 

APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e Reflexão 

 

 

 

 

 O aluno deve ficar capaz de: 

 

• Adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo (pulsação, velocidade, 
duração, longo/curto, rápido/sustentado, padrões 
rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco); 

 

• Relacionar a apresentação de obras de dança com o 
património cultural e artístico, compreendendo e 
valorizando as diferenças enquanto fator de 
identidade social e cultural.  

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 

curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
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Interpretação e comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

 
 

•  Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o 
vocabulário desenvolvido, através de um 
desempenho expressivo-formal, em consonância 
com os contextos e os materiais da intervenção 
performativa, pela adequação entre o domínio dos 
princípios de movimento envolvidos e a 
expressividade inerente à interpretação;  

 

•  

• Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos 
de dança observados em diferentes contextos (sala de 
aula, escola, vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 
mobilizando o vocabulário e conhecimentos 
desenvolvidos para a explicitação dos aspetos que 
considerar mais significativos (o que mais gostou, 
sugestão de melhoria, o que aprendeu de novo, por 
exemplo).  

 
 

• Construir, de forma individual e/ou em grupo, 
sequências dançadas/pequenas coreografias a partir 
de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, 
olfativos), ações e/ou temas (solicitados pelo professor 
ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, situações 
problema) mobilizando os materiais coreográficos 
desenvolvidos; 

 

• Inventar símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou 
formas desenhadas), não convencionais, para 
representação de algumas sequências de dança 
(posição do corpo, evolução no espaço, organização 
relacional, etc.).  

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

• Instrumentos de Avaliação 

          Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

• Empenha-se na melhoria das capacidades. 

• Pratica jogos/exercícios diversos. 

• Observação direta 
 

 



Ano Letivo 2022/2023 
  
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos 

Dramáticos/Linguagem Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Identificar, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e 
soluções da ação dramática; 
 
-Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz 
(altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, 
expressões faciais) para caracterizar personagens e 
ambiências. 
 
 
 
 
 
 

 

• Modalidade  

• Formativa 

• Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 
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INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

- Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional: 
estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, 
quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias; 
 
- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 
 

 

- Construir personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades; 
 
- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de 
dados reais ou fictícios, através de processos espontâneos 
e/ou preparados, antecipando e explorando 
intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na 
ação e de “saída”. 
 

 

 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Respeita as regras de convivência. 

• Expressa-se livre e criativamente. 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística - Música 

Domínios: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínios: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Jogos de exploração da voz 

– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e 

percussão corporal. 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

▪  Modalidade  

• Formativa 

▪ Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória.  



Ano Letivo 2022/2023 
  
 

 

Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de  sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, 

andamento e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de  sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, 

andamento e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Representação do som 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

  

Apropriação e reflexão 

 

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 

os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

• Trabalho individual|pares|grupo 

• Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

• Observação direta 

• Fichas de auto e heteroavaliação  

• Participação oral 

• Produz sons e ritmos. 

• Conhece canções. 

• Respeita e aplica as regras de comunicação. 

Identifica sons e ritmos. 
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– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

- Reproduzir com a voz sons isolados, 

motivos, frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções. 

- Comparar características rítmicas, melódicas, Harmónicas, 

dinâmicas, formais tímbricas e de textura em reportório de 

referência, de épocas, estilos e géneros diversificados. 

- Pesquisar diferentes interpretações escutadas e 

observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes 

tradições e épocas, utilizando vocabulário apropriado. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 3.º ANO 
 

3 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

 
-Seasons: Spring 

-Clothes 

-Footwear 

-Accessories 

-Shapes 

-Seasons: Summer 

-Feelings 

 

 

 
 Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 

• Adjectives 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna. 

- Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais.  

- Reconhecer o alfabeto em inglês.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e 
de letras mais frequentes.  

Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  

- Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre identificação pessoal e preferências pessoais.  

Interação escrita 

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 1 

 

• nouns 

• Determiners  

• Personal pronouns  

• The verb to be 

• The verb to have (got) 

• The imperative 

• The present simple I like, I love 

• The present continuous 

• Question words: how, how old, 
what, where, when 

• Prepositions of time (in, on, at) 

 

 

 

 

- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal; 

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar;  

- Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 

Produção Escrita 

- Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

- Ordenar palavras para escrever frases;  

- Copiar e escrever palavras aprendidas;  

- Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; 

- Escrever os numerais aprendidos. 

 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si próprio; 

- Identificar climas distintos; 

- Localizar alguns países no mapa; 

- Identificar algumas festividades. 

 

 

 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança;  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you;  

- Solicitar colaboração; 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
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Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos 
para justificar as suas opiniões;  

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos 

de organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 

- apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- realização de fichas de trabalho; 

- tabelas de registo diário do professor; 

- participação oral; 

- observação direta; 

- caderno diário; 

- fichas de avaliação. 

 



 

1 
 

 
 

 
 

Planeamento Curricular de Educação Moral e Religiosa Católica – 3.º Ano                               Ano letivo 2022– 2023   
                                                                                                                     Prof Rita Gil                                                   

 
 

Número 
de aulas / 

mês 

 
 Domínios e subdomínios 

Aprendizagens essenciais: 
 Conhecimentos, capacidades e atitudes 

1º 
PERÍODO 

 
 
 

UL1 - A DIGNIDADE DAS CRIANÇAS  
 

 

Enumerar os direitos e deveres fundamentais das crianças; (CD; P; Exp. Art.)  

Compreender o que Jesus afirmou sobre as crianças;  

Assumir o valor da ação das crianças no relacionamento com os outros e com o 

mundo. (CD)  
 

 

 

UL2 - SER SOLIDÁRIO  
 

 

 

Identificar que todas as pessoas são portadoras de dignidade porque criadas 

por Deus;  

Promover o bem comum e o cuidado do outro; (CD)  

Participar em ações concretas de solidariedade. (CD; P)  

2º 
PERIODO 

 

UL3 - DIÁLOGO COM DEUS  
 

 

 

Identificar formas da procura de Deus pelo Homem;  

Reconhecer que para os crentes a oração e o serviço aos outros são expressões 

de relacionamento com Deus. 

 

 
  

3º 
PERIODO 

UL4 - A IGREJA  

 
Reconhecer que a Igreja é a comunidade dos que acreditam em Jesus e vivem 

a sua mensagem;  

Perceber que cada cristão tem um lugar na Igreja no serviço ao outro.   
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR) 
 
Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas 
no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Instrumentos de Avaliação 

• Assiduidade e pontualidade; 
• Empenho; 
• Caderno do aluno: Compilação de todos os materiais produzidos pelos alunos em sala de aula 
• Participação oral em aula: Registo de Reflexões conjuntas; construção de conclusões coletivas; Auto e heteroavaliação em Tertúlias Dialógicas 

artísticas e literárias que promovam a construção conjunta (comunicação/ participação oral construtiva) 
• Realização de tarefas individuais e/ou de grupo desenvolvidas em contexto de aula, nomeadamente: observação direta e Fichas de 

acompanhamento personalizado (de exploração guiada e de exploração autónoma) recursos digitais com recurso a diferentes plataformas e 
aplicações 

• Jogos educativos com recurso a ferramentas digitais e materiais manipuláveis. 
• Auto e hétero avaliação: autorregulação do aluno 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento Curricular 1º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Português 
Domínio: Oralidade/ Leitura/Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Pesquisa e registo da informação/Produção de discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/ Leitura e Audição/ Apresentação de livros/Memorização e 
recitação/ Produção expressiva (oral e escrita)/ Classe de palavras/Morfologia e lexicologia/Sintaxe. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 
Principio de cortesia; principio de cooperação, 
Informação, explicação; pergunta 
 

Compreensão e expressão 
Vocabulário: variedade e precisão Informação: 
essencial e acessória; implícita 
Facto e opinião 
Ideias‐chave 
Registo de língua formal e informal Estruturas 
frásicas (complexidade) 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno discurso 
persuasivo; debate de ideias 

Compreensão 

 Selecionar informação relevante em função dos objetivos 
de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
 
 Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e 
explícita, essencial e acessório, denotação e conotação. 
 
Expressão 
 
 Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras. 
 
 Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com 
respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia. 
 
 Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e 
apresentar narrações. 
 
 Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais. 
 
 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
de competências inscritas no perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 
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Expressão orientada: simulação e 
dramatização; pontos de vista; retoma do 
assunto; justificação de opiniões, atitudes e 
opções; informação pertinente; resumo de 
ideias 
 

LEITURA 

 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia 
Palavras e textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Texto de características narrativas; descrição; 
retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, 
aviso 
 
Vocabulário: alargamento temático 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, subtema e assunto; 
sínteses parciais; diferentes interpretações 
 
Pesquisa e registo de informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITA 

Ortografia e pontuação 

 
 
 
 
 
 
 

Leitura 
 
 Ler textos com características narrativas e descritivas de 
maior complexidade, associados a finalidades várias e em 
suportes variados. 
 
 Distinguir nos textos características do artigo de 
enciclopédia, da entrada de dicionário e do aviso 
(estruturação, finalidade). 
 
 Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a 
compreensão do sentido dos textos. 
 
 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
 
 Mobilizar experiências e saberes no processo de 
construção de sentidos do texto. 
 
 Explicitar ideias-chave do texto. 
 
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do 
texto. 
 
 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 
 
 
 

Escrita 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 
 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Miniteste 

 Apresentação oral 

 Grelha de observação e registo da avaliação de leitura 

 Questionário oral ou escrito das obras lidas 

 Minitestes sobre gramática 

 Quiz de gramática 

 Plataforma Classroom/Recurso tecnológico 

 Leituras digitais 
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Texto 

Sinais de pontuação: dois pontos (introdução 
de enumerações); reticencias; virgula 
(deslocação de elementos na frase) 

Sinal auxiliar de escrita: parenteses curvos 

Translineação (progressão) 

 

Produção de texto 

Textos de características: narrativas, 
expositivas; descrição, dialogo, convite 

Planificação de texto: relacionação, 
organização, hierarquização de ideias 

Textualização: caligrafia; ortografia e 
pontuação; vocabulário; construção frásica 
(concordância entre elementos), mecanismos 
de coesão e de coerência (retomas nominais e 
pronominais; adequação dos tempos verbais; 
conectores discursivos) 

Revisão de texto: tema, categoria ou género, 
frases, vocabulário, ortografia e pontuação 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infância, textos da 
tradição popular:  outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
Leitura expressiva: individual; em grupo; em 
coro 

 Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e 
conclusão), com descrição e relato do discurso das 
personagens, representado por meio de discurso direto e de 
discurso indireto. 
 
 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, 
realizados de modo individual e/ou em grupo. 
 
 Usar frases complexas para exprimir sequências e relações 
de consequência e finalidade. 
 
 Superar problemas associados ao processo de escrita por 
meio da revisão com vista ao aperfeiçoamento de texto. 
 
 Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

 
 Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, 
coerentes e adequados às convenções de representação 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Literária 
 
 Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de 
modo criativo.  
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Compreensão de texto 
Texto poético: estrofe, verso, rima, 
sonoridades 
Personagens principais; coordenadas de 
tempo e de lugar  
Divisão do texto em partes 
Inferências (de agente – acão, de causa – 
efeito, de problema – solução, de lugar e de 
tempo)  
Reconto (estrutura e ponto de vista da 
personagem); alteração de elementos na 
narrativa (personagens, tempo e espaço)  
Linguagem figurada; onomatopeia 
Expressão de sentimentos, de ideias e de 
pontos de vista 
 
Apresentação de livros 
 
Produção expressiva (oral  
e escrita) 
Declamação de poema 
Dramatização de texto 
Texto escrito: narrativas e poema rimado 

 
 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras 
Nome comum coletivo 
Adjetivo qualificativo e numeral 
Quantificadores numerais 
Verbo 
 
Morfologia e lexicologia 
Nomes e adjetivos terminados em consoante: 
flexão em número e em género 
Nomes: variação em grau 

 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares 
de género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em 
elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).  
 
 Compreender a organização interna e externa de textos 
poéticos, narrativos e dramáticos.  
 
 Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto 
(onomatopeias, trocadilhos, interjeições, comparações).  
 
 Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade 
e segurança, poemas memorizados.  
 
 Participar, de forma responsável e cooperante, em 
representações de textos dramáticos literários.  

 
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados 
por histórias ou poemas ouvidos ou lidos.  

 

 Desenvolver um projeto de leitura em que se integre 
compreensão da obra, questionamento e motivação de 
escrita do autor.  
 
 
 
 
 
 
 

Gramática 
 
Identificar a classe das palavras: determinante 
(interrogativo), pronome (pessoal, nas suas formas tónica e 
átonas, possessivo e demonstrativo).  
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Graus dos adjetivos 
Flexão de verbos regulares e irregulares: 
indicativo pretérito imperfeito e imperativo  
 
 
Sintaxe 
Discurso direto e discurso indireto 

 

 
 

 Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito 
imperfeito do modo indicativo e no modo imperativo.  
 
 Reconhecer diferentes processos para formar o feminino 
dos nomes e adjetivos.  
 
 Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número 
e grau.  

 
 Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases 
afirmativas, em frases com negação e com advérbios pré-
verbais.  

 
 Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores 
diversificados, em textos orais e escritos.  

 
 Aplicar processos de expansão e redução de frases.  

 
  Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da  
análise da sua estrutura interna (base, radical e afixos).  
 
 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou 
expressões que não correspondam ao sentido literal.  
 
 Reconhecer onomatopeias.  

 
 Explicitar regras de ortografia. 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e operações/ Geometria e Medida/ Organização e Tratamento de Dados 

Subdomínio: Números naturais/ Adição e Subtração/ Multiplicação e Divisão inteira/Números racionais não negativos/ Figuras Geométricas/Representação 
de Dados/Resolução de problemas, Raciocínio  e Comunicação 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Números e operações 

 

Números naturais 

 

Adição, subtração, multiplicação e divisão 

 

 

 

 

 

-Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até ao milhão, identificar o valor posicional de um 
algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e 
classes. 
 

-Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas 
do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade.  
 
 
-Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo.  
 
- Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e 

da divisão.  

 

 

 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
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Números racionais não negativos 

 

Resolução de problemas 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 

 

 

 

Geometria e Medida 

Figuras geométricas 

 

Resolução de problemas 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 
 
 
 
 
 
 

 

-Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
com números racionais não negativos, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 
 
-Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
 
-Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 
 
 
 
- Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) 
recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas. (3º 
ano) 
 
- Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos 
de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso).  
 

-Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
 

-Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Quiz 

 Plataforma Classroom/Recurso tecnológico 
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ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e interpretação de dados 

Resolução de problemas  

  

Raciocínio matemático  

  

Comunicação matemática 

 

 

 

 

-Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas. 
 

-Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis). 
 

-Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados em contextos familiares variados. 
 

-Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se nos 
dados recolhidos e tratados. 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

1 º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À Descoberta de si mesmo/À Descoberta dos outros e das instituições 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

 

 

NATUREZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Associar os ossos e os músculos à posição, ao movimento e ao 
equilíbrio, reconhecendo que o seu bom funcionamento 
implica cuidados específicos (postura e atividade física).   
  
Descrever, de forma simplificada, e com recurso a 

representações, os sistemas digestivo, respiratório, 

circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu 

bom funcionamento implica cuidados específicos. 

Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais 

que ocorrem na adolescência.  

Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por 

exemplo, a pele como primeira barreira de proteção e de 

prevenção de doenças.  

Construir um friso cronológico com os factos e as datas 
relevantes da História de Portugal, destacando a formação de 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
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 SOCIEDADE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE/NATUREZA/TECNOLOGIA 

 
 

Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e a 
Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril. 
 
Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade 
relacionados com os factos relevantes da história de Portugal, 
com recurso a fontes documentais. 
 
Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção 
de liberdades e direitos. 
 
Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos para a construção de uma sociedade mais justa. 
 

  

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o conhecimento. 

 
Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, 

nacional, etc.- identificando na paisagem elementos naturais 

(sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc.) e vestígios 

materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, 

etc.), costumes, tradições, símbolos e efemérides.  

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Relatórios 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Quiz 

 Plataforma Classroom/Recurso tecnológico 

 

 Nota: Os conteúdos destacados a castanho fazem parte das Aprendizagens Essenciais de 2º ano que devem ser consolidadas durante o decorrente ano letivo.  Os 
conteúdos destacados a azul nesta planificação não se encontram no manual “Pasta Mágica” de Estudo do Meio 4.º ano, uma vez que a homologação das Aprendizagens 
Essenciais (AE) ocorreu após a publicação do manual escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ano Letivo 2022/2023 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Ginástica, jogos, atividades rítmicas e expressivas, percursos na natureza 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Ginástica 

 

 

Jogos 

 

 

 

 Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

 
•Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as 

qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 

habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, 

com oportunidade e correção de movimentos. 

•Cooperar com os companheiros procurando realizar as 

ações favoráveis ao cumprimento das regras e do objetivo do 

jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual 

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

 Pratica jogos/exercícios diversos 

 

 Empenha-se na melhoria das capacidades  
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Atividades Rítmicas Expressivas (Danças) 

 

 

Percursos Na Natureza 

 

 

cordialidade e respeito, evitando ações que ponham em 

risco a sua integridade física. 

•Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e 

equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas 

combinados com os colegas e professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 

•Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na 

natureza, de acordo com as características do terreno e os 

sinais de orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e preservação do 

ambiente. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

 
Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 

 
PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

1 º Período 
 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio: Artes Visuais 

Subdomínios: Descoberta e organização progressiva de volumes, Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, Desenho, 
Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão, Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 

volumes 

-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

 

- Modelagem e escultura 

- Modelar usando apenas as mãos. 
 

- Construções 

- Inventar novos objetos utilizando materiais           ou 

objetos recuperados. 

- Desmontar e montar objetos. 
- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

Apropriação e Reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património 

local como global (obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia (...) 

utilizando um vocabulário específico e adequado. 

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 

forma, linha, textura, padrão(...) 

Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 

de apreciação do mundo através da comparação de imagens 

e/ou objetos. 

 

 Modalidade 

 Formativa 

 

o Objeto da avaliação 

 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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adereços. 

 

 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies  
 

 
 
 

Desenho 
 

- Desenhar no quadro da sala. 
 

- Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, 

paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, 

lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... utilizando 

suportes de: diferentes tamanhos, espessuras, 

texturas e cores. 

- Ilustrar de forma pessoal. 

- Desenhar sobre um suporte previamente 

preparado (com anilinas, tinta de escrever). 

 
 

Pintura 
- Pintar livremente em suportes neutros. 

- Explorar as possibilidades técnicas de: mão, 

esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com pigmentos 

naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de 

água... 

- Fazer experiências de pintura de cores. 

 

 
Interpretação e Comunicação 
 
 

 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s); 

Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas 

de comunicação visual; 

Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais; 

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 

do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 

argumentar e formar juízos críticos; 

Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 

e/ ou outras narrativas visuais. 

 

Experimentação e Criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais; 

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 

os percursos para a sua melhoria. 

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 

das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| 
Atitudes 

 
o Fichas de avaliação 

o Fichas de trabalho 

o Questões-aula 

o Trabalho individual| pares| grupo 

o Trabalho de pesquisa| investigação 

o Relatórios 

o Portefólio 

o Grelhas de correção 

o Grelhas de registo de observação do desempenho 
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Exploração de técnicas diversas de 
expressão       : :   Recorte, colagem, dobragem 
 

- Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras... 

Impressão 

 

- Estampar elementos naturais. 

-- Estampar utilizando moldes; 

- Imprimir com carimbos (feitos em 

vegetais, cortiça,...) 

 
 

Cartazes 
 
– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 

de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 

características diversas) e das diferentes técnicas. 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas  

produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 

técnicas adquiridos; 

Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares; 

 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Observação direta 

o Fichas de auto e heteroavaliação 

o Participação oral 

o Caderno diário 

      

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 
                                                           ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

1 º Período 
 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem 

Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

-Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de 

teatro (comédia, drama, etc.). 

-Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz 

(altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, 

expressões faciais) para caracterizar personagens e 

ambiências. 

 

 

 

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 

dramático, improvisação e representação. 

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 

 Modalidade 

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

 A avaliação assume caráter contínuo e 
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desenvolvidas em aula. 

 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 

em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 

criação de personagens...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria. 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação   

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 Respeita as regras de convivência. 

 Expressa-se livre e criativamente. 

 Grelhas de registo de observação do 

desempenho. 

 Observação direta. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de 

APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e Reflexão 

 

 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

 Distinguir diferentes possibilidades de 
movimentação do corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores (passos, 
deslocamentos, gestos, equilíbrios, quedas, 
posturas, voltas, saltos), diferentes formas de 
ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou partilhável: 
no lugar, utilizando trajetórias - curvilíneas e 
retilíneas, direções - frente, trás, cima, baixo, lado 
esquerdo, direito e diagonais, planos -frontal, 
sagital, horizontal, níveis -superior, médio e 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo 

por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
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Interpretação e comunicação 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

inferior, volumes/dimensão -grande e pequeno, 
extensão -longe, perto), ou na organização da 
forma (uníssono; com início, meio e fim; 
sintonia/oposição). 

 Adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor, integrando 
diferentes elementos do Tempo (pulsação, 
velocidade, duração, longo/curto, 
rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da 
Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco). 

 

 Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida 
saudável, melhoria da autoestima, etc.) e valor do 
desempenho artístico (social, cultural) e interagir 
com os colegas e professor sobre as experiências 
de dança, argumentando as suas opiniões e 
aceitando as dos outros.  

 

 Recriar sequências de movimentos a partir de 
temáticas, situações do quotidiano, solicitações do 
professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes 
formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 
evidenciando capacidade de exploração e de 
composição. 
 

 Construir, de forma individual e/ou em grupo, 
sequências dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, 
olfativos), ações e/ou temas (solicitados pelo 
professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, 
situações problema) mobilizando os materiais 
coreográficos desenvolvidos. 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço 

das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 

 Instrumentos de Avaliação 

          Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

 Empenha-se na melhoria das capacidades. 

 Pratica jogos/exercícios diversos. 

 Observação direta. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

1 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

- Jogos de exploração da voz 

– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

  Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 
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– Acompanhar canções com gestos e percussão 

corporal. 

 

Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Representação do som 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Produz sons e ritmos. 

 Conhece canções. 

 Respeita e aplica as regras de comunicação. 
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- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 

frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções.  

propostas musicais diversificadas. 

 - Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento.  

Apropriação e reflexão 

- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros. 

Identifica sons e ritmos. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento 
Curricular 1º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Inglês-Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

1 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

- Escola e rotinas escolares 
(Classroom language) 

- Numerais cardinais até 100  

- Numerais ordinais nas datas 

- As horas 

- Animais 

 

Revisão: 

- Os dias da semana 

- Os meses do ano 

  

Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 

 

● Verb to be 

● Prepositions of time: in, on 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio 
visual.  

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  

- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  

- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  

- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  

- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio.  

Interação oral 

-Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  

- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  

- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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● May, can, can´t 

● Articles: a/an, the 

● Connector: and, but 

 

 

 

 

 

- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  

Interação escrita 

- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal. 

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar. 

- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  

- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  

- Indicar o que é, ou não capaz de fazer (can/can’t). 

Produção Escrita 

- Legendar sequências de imagens.  

- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 

- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 

- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura: diferentes 
aspetos de si próprio e aspetos 
que são importantes para si e para 
a sua cultura.  

-  Reconhecer elementos da cultura 
anglo-saxónica. 

- Identificar espaços à sua volta 
(comunidade) 

- Identificar festividades em 
diferentes partes do mundo e 
atividades relacionadas com as 
mesmas. 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

-  Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade show and 
tell à turma ou 

   outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, dando razões para justificar as suas conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you,  solicitando colaboração. 
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 Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para 
justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  

- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens. 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- Consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- Realização de fichas de trabalho; 

- Tabelas de registo diário do professor; 

- Participação oral; 

- Observação direta; 

- Caderno diário; 

- Fichas de avaliação. 
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- Cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- Feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento Curricular 

2º Período 
Departamento de 1º Ciclo  

Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Português 
Domínio: Oralidade/ Leitura/Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Pesquisa e registo da informação/Produção de discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/ Leitura e Audição/ Apresentação de livros/Memorização e 
recitação/ Produção expressiva (oral e escrita)/ Classe de palavras/Morfologia e lexicologia/Sintaxe. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das 
APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 
- Interação discursiva 
Princípio de cortesia; principio de cooperação, Informação, 
explicação; pergunta 
- Compreensão e expressão 
Vocabulário: variedade, precisão, 
Informação: essencial e acessória; implícita/explicita 
Facto e opinião; ideias‐chave 
Língua formal e informal; estruturas frásicas (complexidade) 
- Pesquisa e registo da informação 
- Produção de discurso oral 
Apresentação oral; pequeno discurso persuasivo; debate de ideias 
Expressão orientada: simulação e dramatização; pontos de vista; 
retoma do assunto; justificação de opiniões, atitudes e opções; 
informação pertinente; resumo de ideias 
 
 
 
 

Compreensão 
 
 Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 
escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
 Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, 
essencial e acessório, denotação e conotação. 

 
Expressão 
 
 Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros. 
 Planear, produzir e avaliar discursos orais breves, com 
vocabulário variado e frases complexas, individualmente ou em 
grupo.  
 Participar com empenho em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis específicos.  
 Realizar exposições breves, a partir de planificação.  
Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma 
audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados.  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as 
aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por 
referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem 
orientação curricular base, 
com especial enfoque nas 
áreas de competências 
inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter 
contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: 
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LEITURA 
 
- Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 
Palavras e textos (progressão) 
- Compreensão de texto 
Texto de características narrativas; descrição; retrato, texto de 
enciclopédia e de dicionário, aviso 
Vocabulário: alargamento temático 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, subtema e assunto; sínteses parciais; 
diferentes interpretações 
- Pesquisa e registo de informação 
 
 

 
 
 

ESCRITA 
 

• Ortografia e pontuação- Texto 
- Sinais de pontuação: dois pontos (introdução de enumerações); 
reticências; vírgula (deslocação de elementos na frase) 
- Sinal auxiliar de escrita: parênteses curvos 
- Translineação (progressão) 
 

• Produção de texto 
Textos de características: narrativas, expositivas; descrição, 
diálogo, convite 
-Planificação de texto: organização, hierarquização de ideias 
-Textualização: caligrafia; ortografia e pontuação; vocabulário; 
construção frásica (concordância entre elementos), mecanismos 

 Assegurar contacto visual com a audiência (postura corporal, 
expressão facial, olhar). 
 
Leitura 
 
 Ler textos com características narrativas e descritivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias e em suportes 
variados. 
 Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da 
entrada de dicionário e do aviso (estruturação, finalidade). 
 Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão 
do sentido dos textos. 
Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
 Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto. 
 Explicitar ideias-chave do texto. 
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 
 

Escrita 

 
 Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com 
descrição e relato do discurso das personagens, representado por 
meio de discurso direto e de discurso indireto. 
 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, 
realizados de modo individual e/ou em grupo. 
 Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de 
consequência e finalidade. 
 Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da 
revisão com vista ao aperfeiçoamento de texto. 
 Redigir textos com utilização correta das formas de representação 
escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e 
sinais auxiliares da escrita). 

desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das 
aprendizagens realizadas e 
os percursos para a sua 
melhoria.  

 

 A avaliação certifica as 
aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes 
desenvolvidas no âmbito 
das áreas de competências 
inscritas no perfil dos alunos 
à saída da escolaridade 
obrigatória. 

 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento/Capacidade
s e Atitudes 

 
 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho 

individual/pares/grupo 

 Trabalho de 

pesquisa/investigação 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 
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de coesão e de coerência (retomas nominais e pronominais; 
adequação dos tempos verbais; conectores discursivos) 
- Revisão de texto: tema, categoria ou género, frases, vocabulário, 
ortografia e pontuação 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Leitura e audição 
- Obras de literatura para a infância, textos da tradição popular:  
outros textos literários selecionados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
- Leitura expressiva: individual; em grupo; em coro 

• Compreensão de texto 
Texto de características narrativas; descrição, retrato, texto de 
enciclopédia  
- Vocabulário: alargamento temático 
- Paráfrase 
- Sentidos do texto: tema, subtema e assunto; sínteses parciais; 
diferentes interpretações Texto poético: estrofe, verso, rima, 
sonoridades 
- Personagens principais; coordenadas de tempo e de lugar  
- Divisão do texto em partes 
- Linguagem figurada; onomatopeia 
- Expressão de sentimentos, de ideias e de pontos de vista 

• Apresentação de livros 

• Produção expressiva (oral e escrita) 
- Declamação de poema 
- Dramatização de texto 
- Texto escrito: narrativas e poema rimado 
 

GRAMÁTICA 

• Classes de palavras 
- Pronome pessoal (forma tónica e forma átona) 
- Verbo 
- Advérbio de quantidade e grau 
- Pronome demonstrativo e pronome possessivo 

 Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e 
adequados às convenções de representação gráfica. 
 
 

 
Educação Literária 
 
 Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo 
criativo.  
 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de 
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos 
do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).  
 Compreender a organização interna e externa de textos poéticos, 
narrativos e dramáticos.  
 Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto 
(onomatopeias, trocadilhos, interjeições, comparações).  
 Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e 
segurança, poemas memorizados.  
 Participar, de forma responsável e cooperante, em representações 
de textos dramáticos literários.  
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por 
histórias ou poemas ouvidos ou lidos.  
 Desenvolver um projeto de leitura em que se integre 
compreensão da obra, questionamento e motivação de escrita do 
autor.  
 
 
 

Gramática 
 

Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), 
pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, possessivo e 
demonstrativo).  
 Identificar a classe das palavras: preposição.  

 Grelhas de registo de 

observação do 

desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e 

heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Apresentação oral 

 Grelha de observação e 

registo da avaliação de 

leitura 

 Questionário oral ou 

escrito das obras lidas 

 Minitestes  

 Quiz de gramática 

 Recursos tecnológicos 
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- Preposição 
 

• Morfologia e lexicologia 
Flexão de verbos regulares e irregulares: indicativo (pretérito 
perfeito, pretérito imperfeito e futuro), imperativo  
 

• Sintaxe 
Discurso direto e discurso indireto 

 Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do 
modo indicativo e no modo imperativo.  
 Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, 
em frases com negação e com advérbios pré-verbais.  
 Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores 
diversificados, em textos orais e escritos.  
 Aplicar processos de expansão e redução de frases.  
  Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da  
análise da sua estrutura interna (base, radical e afixos).  
 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que 
não correspondam ao sentido literal.  
 Reconhecer onomatopeias.  
 Explicitar regras de ortografia. 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e operações/ Geometria e Medida/ Organização e Tratamento de Dados 

Subdomínio: Números naturais/ Adição e Subtração/Multiplicação e Divisão inteira/Números racionais não negativos/ Figuras Geométricas/Representação 
de Dados/Resolução de problemas, Raciocínio  e Comunicação 

CONTEÚDOS de 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

Números naturais 

Adição, subtração, multiplicação e 

divisão 

Números racionais não negativos 

 

Resolução de problemas 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 

Números e operações 
 
- Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utiliza-las em 
situações de cálculo. 
-Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão.  

-Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, 
recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos.  
- Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e 

percentagem, estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-los 

em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos.  

-Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais 
não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados. 
-Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
-Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das 
aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria.  
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GEOMETRIA E MEDIDA 

Figuras geométricas 

 

Resolução de problemas 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 

 

 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO 

DE DADOS 

Representação e interpretação de 

dados 

Resolução de problemas  

  

Raciocínio matemático  

  

Comunicação matemática 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 
Geometria e Medida 
-Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer 
classificações, justificando os critérios utilizados.  
- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
 - Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 

Organização e tratamento de dados 

- Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diversas 
formas.  
- Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados 
-Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística 
(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de 
organização e representação de dados, analisar e concluir).  
-Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria 
da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 

 A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades e 
atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Recursos tecnológicos 

 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À Descoberta do ambiente natural 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

 

 

 

NATUREZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as 

suas propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e 

exemplificar a sua aplicabilidade. 

Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, 

florestais, industriais ou turísticas), comparando com os de outras 

regiões. 

Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas 

formas.  

Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição 

do Sol, bússola, estrela polar), na orientação, localização e deslocação à 

superfície da Terra.  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem 
orientação curricular base, com especial enfoque 
nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das aprendizagens: 
desenvolvimento do trabalho, qualidade das 
aprendizagens realizadas e os percursos para a 
sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem 
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SOCIEDADE/NATUREZA/TECNOLOGIA 

 

 

 

Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte 

de papel ou digital), para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas 

em Portugal.  

Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, através de 

observação direta ou indireta (imagens fixas ou animadas), de esquemas 

e de mapas hipsométricos, utilizando vocabulário geográfico adequado.  

Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como 

manifestações da dinâmica e da estrutura interna da Terra e como 

agentes modificadores da paisagem. 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, 

clima, rede hidrográfica, etc.) com a distribuição espacial de fenómenos 

humanos (população, atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.  

 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 
âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Relatórios 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do 
desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Recursos tecnológicos 
 

 Nota: Os conteúdos destacados a azul nesta planificação não se encontram no manual “Pasta Mágica” de Estudo do Meio 4.º ano, uma vez que a homologação das 
Aprendizagens Essenciais (AE) ocorreu após a publicação do manual escolar. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, 
Desenho, Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

- Construções 
- Inventar novos objetos utilizando materiais ou 

objetos recuperados. 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 
– Desenhar no quadro da sala.  

Desenho 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local 
como global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, 
desenho, assemblage, colagem, fotografia (...) utilizando um 
vocabulário específico e adequado.  

-Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, 
linha, textura, padrão(...)  
 

Interpretação e Comunicação 

-Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) realidade(s);  

-Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual;  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as 
aprendizagens desenvolvidas, tendo 
por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque 
nas áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e 
sistemático, ao serviço das 
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– Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, 

paus, giz, lápis de cor, de grafite, carvão, lápis de 

cera, feltros, tintas, pincéis... utilizando suportes 

de: diferentes tamanhos, espessuras,  texturas e 

cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

– Desenhar sobre um suporte previamente 

preparado (com anilinas, tinta de escrever). 

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: mão, 

esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com pigmentos 

naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de 

água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

Exploração de técnicas diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem  

– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, 

objetos recuperados, jornal, papel colorido, 

ilustrações... Rasgando, desfiando, recortando, 

amassando, dobrando... procurando formas, cores, 

texturas, espessuras...  

Impressão 
- Estampar elementos naturais.  

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 
(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 
palavra), recortando e colando elementos. 

-Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 
visuais;  

-Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) 
gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, argumentar e formar 
juízos críticos; 

-Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou 
outras narrativas visuais.  

-Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo, através da comparação de imagens e/ ou 
objetos.   

Experimentação e Criação 

-Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de 
expressão (pintura; desenho (...)nas suas experimentações: físicas 
e/ou digitais;  

-Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta de 
modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e características 
diversas) e das diferentes técnicas. 

-Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva 
das suas produções plásticas.  

-Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos;  
 
-Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas mobilizando diferentes 
critérios de argumentação. 

aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua 
melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens 
realizadas, nomeadamente os saberes 
adquiridos, bem como as capacidades e 
atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/ Capacidades/ Atitudes 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual, pares ou grupo 

 Trabalho de pesquisa 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação  

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos Dramáticos/Linguagem 

Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de 

APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 
-Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 
com outras artes e áreas de conhecimento; 

 
-Analisar os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário 
adequado e específico e articulando o conhecimento de aspetos 
contextuais (relativos ao texto, à montagem, ao momento da apresentação, 
etc.) com uma interpretação pessoal.  
 

-Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as especificidades 
formais do texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou diálogo; 
segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; componentes textuais – falas e 
didascálias; 
 
 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular base, 

com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
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EXPERIMENTAÇÃO E 

CRIAÇÃO 

 

-Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre acontecimentos da 
vida real e as situações dramáticas desenvolvidas em aula.  
 

-Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 
situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da 
técnica vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  
 
-Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 
 
-Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções 
de movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia.  
 

 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento|Capacidades|Atitudes 

 Respeita as regras de convivência. 

 Expressa-se livre e criativamente. 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de 

APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e 

Reflexão 

 

 

 

 

 O aluno deve ficar capaz de: 

- Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos elementos 
do movimento, com os outros a par, em grupo, destacando a organização espacial (à 
roda, em colunas, em filas), o tipo de conexão a estabelecer com o movimento (a imitar, 
em espelho, em oposição, em colaboração), com diferentes objetos (bolas, carteiras, 
cadeiras, peças de vestuário, etc.) e ambiências várias do concreto/literal ao abstrato 
pela exploração do imaginário (interior/exterior, como se andasse sobre: areia, lama, 
neve/fogo, etc.).  

  
-Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, através da 
observação de diversas manifestações artísticas (dança clássica, danças tradicionais – 
nacionais e internacionais -, danças sociais, dança moderna/contemporânea, danças de 
rua, etc.), em diversos contextos. 
 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial 

enfoque nas áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  
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Interpretação e 

comunicação 

 

 

Experimentação e 

criação 

 

-Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através 
de um desempenho expressivo-formal, em consonância com os contextos e os materiais 
da intervenção performativa, pela adequação entre o domínio dos princípios de 
movimento envolvidos e a expressividade inerente à interpretação.  
 

-Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento e/ou 
composições coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de 
improvisação (livre ou parcialmente condicionada) e composição (antecipando 
intencionalmente formas de entrada, progressão na ação, e de finalização, ensaiadas 
para posterior reprodução/apresentação). 
 
-Apresentar soluções diversificadas na exploração, improvisação, transformação, seleção 
e composição de movimentos/sequências de movimentos para situações-problema 
propostas, sugeridas por si e/ou colegas, ou em sequência de estímulos (visuais, 
cinestésicos, auditivos, etc.).  

 A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas 

no âmbito das áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/ Atitudes 

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

 Empenha-se na melhoria das capacidades. 

 Pratica jogos/exercícios diversos. 

 Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2º Período 

 

ÁREA: Educação Artística - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

- Jogos de exploração da voz 
– Cantar canções, dizer lengalengas e trava-
línguas 
– Experimentar percussão corporal, 
batimentos, palmas… 
– Acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal. 
 
Jogos de exploração do corpo  
– Movimentar-se livremente a partir de  sons 
vocais e instrumentais, melodias e canções. 
– Associar movimentos a pulsação, 
andamento e dinâmica. 
– Fazer variações bruscas de andamento 
(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 
 
Instrumentos 
– Movimentar-se livremente a partir de sons 
vocais e instrumentais, melodias e canções. 

Experimentação e criação: 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 
quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 
conhecê-las como potencial musical. 
 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a 
partir de ideias musicais ou não musicais (imagens, 
textos, situações do quotidiano...). 
Interpretação e comunicação: 

-Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças 
musicais ou de outros, utilizando instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais, de 
altura definida e indefinida.  
-Realizar sequências de movimentos corporais em 
contextos musicais diferenciados.  
Apropriação e reflexão 

- Comparar características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de 

  Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 

tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 

constituem orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 

a sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 
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– Associar movimentos a pulsação, 
andamento e dinâmica. 
– Fazer variações bruscas de andamento 
(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 
Representação do som 
– Experimentar as potencialidades sonoras  
– Utilizar gestos e sinais para 
expressar/comunicar intensidade e altura. 
- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 
frases, canções e melodias. 
– Movimentar-se livremente a partir de 
melodias e canções.  

 

textura em repertório de referência, de épocas, 
estilos e géneros diversificados. 
 
-Partilhar, com os pares, as músicas do seu 
quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de 
música.  
 
 

 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/ Capacidades/Atitudes 

 Trabalho individual, a pares ou grupo 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Produz sons e ritmos. 

 Conhece canções. 

 Respeita e aplica as regras de comunicação. 
Identifica sons e ritmos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

2 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Ginástica, jogos, atividades rítmicas e expressivas, percursos na natureza 

CONTEÚDOS de 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

           Ginástica 

Jogos 

 

Atividades Rítmicas Expressivas 

(Danças) 

Percursos Na Natureza 

 Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

•Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas 

e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

•Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumprimento das 

regras e do objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual cordialidade 

e respeito, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física. 

•Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 

de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica 

e melodia de composições musicais. 

•Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando 

as regras de segurança e preservação do ambiente. 

 Respeita as regras dos 

jogos e outras atividades 

 

 Pratica jogos/exercícios 

diversos 

 

 Empenha-se na melhoria 
das capacidades  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 

Áreas temáticas Competência comunicativa 
- Corpo humano 

- Comida e alimentação saudável 

-  Refeições 

- As horas (revisões) 

Usar lexical chunks ou frases que 
contenham: 

● Verb to be, to have (got), like 

●Possessive case (‘s/’) 

● Questions words: who, whose 

● 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 

 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio visual.  
- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual.  
- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  
Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio.  

Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente.  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  

Interação escrita 

- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal. 

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar. 
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  

Produção Escrita 

- Legendar sequências de imagens.  
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 
- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 
- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Competência Intercultural Competência estratégica 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua própria 
cultura: diferentes aspetos de si 
próprio e aspetos que são 
importantes para si e para a sua 
cultura.  

-  Identificar vocabulário relacionado 
com a alimentação 

- Identificar espaços à sua volta 
(comunidade) 

- Identificar festividades em diferentes 
partes do mundo e atividades 
relacionadas com as mesmas. 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

-  Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade show and tell à turma ou 

   outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando 
razões para justificar as suas conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you,  solicitando colaboração. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  
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- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento 
dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens. 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem 
por parte do aluno:  

- Consciencialização de 
responsabilidades adequadas ao que 
lhe for pedido; 

- organização e realização 
progressivamente autónoma de 
tarefas; 

- Cumprimento de compromissos 
(trabalho na aula); 

- Feedback relativo ao cumprimento de 
tarefas e funções. 

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- Realização de fichas de trabalho; 

- Tabelas de registo diário do professor; 

- Participação oral; 

- Observação direta; 

- Caderno diário; 

- Fichas de avaliação. 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

 

 

  

 

Planeamento 
Curricular 2º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Inglês- Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

2 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

- Corpo humano 

- Comida e alimentação saudável 

-  Refeições 

- As horas (revisões) 

 

Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 

● Verb to be, to have (got), like 

●Possessive case (‘s/’) 

● Questions words: who, whose 

● 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 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio 
visual.  

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  

- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  

- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  

- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  

- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio.  

Interação oral 

- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  

- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  

- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  

Interação escrita 

- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal. 

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar. 

- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  

- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  

Produção Escrita 

- Legendar sequências de imagens.  

- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 

- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 

- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura: diferentes 
aspetos de si próprio e aspetos 
que são importantes para si e para 
a sua cultura.  

-  Identificar vocabulário 
relacionado com a alimentação 

- Identificar espaços à sua volta 
(comunidade) 

- Identificar festividades em 
diferentes partes do mundo e 
atividades relacionadas com as 
mesmas. 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

-  Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade show and 
tell à turma ou 

   outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, dando razões para justificar as suas conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you,  solicitando colaboração. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 
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Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para 
justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  

- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens. 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- Consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- Cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- Realização de fichas de trabalho; 

- Tabelas de registo diário do professor; 

- Participação oral; 

- Observação direta; 

- Caderno diário; 

- Fichas de avaliação. 
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- Feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento Curricular 

3º Período 
Departamento de 1º Ciclo  

Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2022 - 2023 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3º Período 

 

ÁREA: Português 
Domínio: Oralidade/ Leitura/Escrita/ Educação Literária/ Gramática 

Subdomínio: Interação discursiva/Compreensão e expressão/ Pesquisa e registo da informação/Produção de discurso oral/ Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia/ Compreensão de texto/ Ortografia e pontuação/ Produção de texto/ Leitura e Audição/ Apresentação de livros/Memorização e 
recitação/ Produção expressiva(oral e escrita)/ Classe de palavras/Morfologia e lexicologia/Sintaxe. 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

ORALIDADE 

Interação discursiva 
Princípio de cortesia; princípio de cooperação, 
Informação, explicação; pergunta 
 

Compreensão e expressão 
Vocabulário: variedade e precisão Informação: 
essencial e acessória; implícita 
Facto e opinião 
Ideias‐chave 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno discurso 
persuasivo; debate de ideias 

Compreensão 

 Selecionar informação relevante em função dos objetivos 
de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
 
 Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e 
explícita, essencial e acessório, denotação e conotação. 
 
Expressão 
 
 Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos 
outros… 
 
 Planear, produzir e avaliar discursos orais breves, com 
vocabulário variado e frases complexas, individualmente ou 
em grupo.  
 
 Participar com empenho em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis específicos.  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, 
tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 
constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 
a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas 
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Expressão orientada: simulação e 
dramatização; pontos de vista; retoma do 
assunto; justificação de opiniões, atitudes e 
opções; informação pertinente; resumo de 
ideias 
 

LEITURA 

 

Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia 
Palavras e textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Texto de características narrativas; descrição; 
retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, 
aviso 
 
Vocabulário: alargamento temático 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, subtema e assunto; 
sínteses parciais; diferentes interpretações 
 
Pesquisa e registo de informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Realizar exposições breves, a partir de planificação.  
 
Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de 
forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo 
adequados.  
 
 Assegurar contacto visual com a audiência (postura 
corporal, expressão facial, olhar). 
 
Leitura 
 
 Ler textos com características narrativas e descritivas de 
maior complexidade, associados a finalidades várias e em 
suportes variados. 
 
 Distinguir nos textos características do artigo de 
enciclopédia, da entrada de dicionário e do aviso 
(estruturação, finalidade). 
 
 Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a 
compreensão do sentido dos textos. 
 
 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
 
 Mobilizar experiências e saberes no processo de 
construção de sentidos do texto. 
 
 Explicitar ideias-chave do texto. 
 
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do 
texto. 
 
 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 

de competências inscritas no perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

 

 Instrumentos de Avaliação 
Conhecimento/Capacidades/Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual/pares/grupo 

 Trabalho de pesquisa/investigação 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Miniteste 

 Apresentação oral 

 Grelha de observação e registo da avaliação de 

leitura 

 Questionário oral ou escrito das obras lidas 

 Quiz de gramática 

 Recurso à tecnologia/Classroom 
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ESCRITA 

Ortografia e pontuação 

Texto 

Sinais de pontuação: dois pontos (introdução 
de enumerações); reticencias; virgula 
(deslocação de elementos na frase) 

 

Produção de texto 

Textos de características: narrativas, 
expositivas; descrição, dialogo 

Planificação de texto: relacionação, 
organização, hierarquização de ideias 

Textualização: caligrafia; ortografia e 
pontuação; vocabulário; construção frásica 
(concordância entre elementos), mecanismos 
de coesão e de coerência (retomas nominais e 
pronominais; adequação dos tempos verbais; 
conectores discursivos) 

Revisão de texto: tema, categoria ou género, 
frases, vocabulário, ortografia e pontuação 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infância, textos da 
tradição popular:  outros textos literários 

 

Escrita 

 Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e 
conclusão), com descrição e relato do discurso das 
personagens, representado por meio de discurso direto e de 
discurso indireto. 
 
 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, 
realizados de modo individual e/ou em grupo. 
 
 Usar frases complexas para exprimir sequências e relações 
de consequência e finalidade. 
 
 Superar problemas associados ao processo de escrita por 
meio da revisão com vista ao aperfeiçoamento de texto. 
 
 Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

 
 Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, 
coerentes e adequados às convenções de representação 
gráfica. 
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selecionados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
Leitura expressiva: individual; em grupo; em 
coro 
 

Compreensão de texto 
Personagens principais; coordenadas  
de tempo e de lugar  
Divisão do texto em partes 
Linguagem figurada; onomatopeia 
Expressão de sentimentos, de ideias  
e de pontos de vista 
Texto poético: estrofe, verso, rima, 
sonoridades 
 
 
Apresentação de livros 
 
Produção expressiva (oral e escrita) 
Texto escrito: narrativas e poema rimado 
Declamação de poema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras 
Verbos (consolidação) 
 

Educação Literária 
 
 Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de 
modo criativo.  

 
 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares 
de género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em 
elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).  
 
 Compreender a organização interna e externa de textos 
poéticos, narrativos e dramáticos.  
 
 Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto 
(onomatopeias, trocadilhos, interjeições, comparações).  
 
 Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade 
e segurança, poemas memorizados.  
 
 Participar, de forma responsável e cooperante, em 
representações de textos dramáticos literários.  

 
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados por histórias ou poemas ouvidos ou lidos.  

 

 Desenvolver um projeto de leitura em que se integre 
compreensão da obra, questionamento e motivação de 
escrita do autor.  
 

Gramática 
 
 Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores 
diversificados, em textos orais e escritos.  
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Morfologia e lexicologia 
Flexão de verbos regulares e irregulares: 
indicativo (pretérito perfeito, pretérito 
imperfeito e futuro), imperativo 
(consolidação) 
 
 
Sintaxe 
Funções sintáticas: sujeito e predicado 
Expansão e redução de frases (consolidação) 

 
 

 Aplicar processos de expansão e redução de frases.  
 
 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou 
expressões que não correspondam ao sentido literal.  
 
 Explicitar regras de ortografia. 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Matemática 

Domínio: Números e operações/ Geometria e Medida/ Organização e Tratamento de Dados 

Subdomínio: Números naturais/ Adição e Subtração/ Multiplicação e Divisão inteira/Números racionais não negativos/ Figuras Geométricas/Representação 
de Dados/Resolução de problemas, Raciocínio  e Comunicação 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Números e operações 

 

Números naturais 

 

Adição, subtração, multiplicação e divisão 

 

 

 

 
-Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até ao milhão, identificar o valor posicional de um 
algarismo e relacionar os valores das diferentes ordens e 
classes. 
 
 
 
 
-Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo.  
 
-Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e 

da divisão.  

 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  
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Números racionais não negativos 

 

Resolução de problemas 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e Medida 

Medida: Comprimento e Área 

Capacidade 

Massa 

Dinheiro 

Tempo 

 

-Calcular com números racionais não negativos na 
representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos.  
 
 
- Representar números racionais não negativos na forma de 

fração, decimal e percentagem, estabelecer relações entre 

as diferentes representações e utilizá-los em diferentes 

contextos, matemáticos e não matemáticos.  

 
-Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
 
-Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas.  
 
-Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 
 
 
-Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 
massas, utilizando e relacionando as unidades de medida do 
SI e fazer estimativas de medidas, em contextos diversos.  
 
-Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
envolvendo grandezas e propriedades das figuras 
geométricas no plano e no espaço, em contextos 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual/pares/grupo 

 Trabalho de pesquisa/investigação 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Recurso à tecnologia/Classroom 
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Resolução de problemas 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e interpretação de dados 

Resolução de problemas  

  

Raciocínio matemático  

  

Comunicação matemática 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 
 
-Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
 
 
 
 
 
-Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas.  
 
 
-Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se nos 
dados recolhidos e tratados.  
 
 

-Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
 

Nota: Os conteúdos assinalados a azul não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Estudo do Meio 

Domínios: Sociedade/Natureza/Tecnologia 

Subdomínios: À descoberta das inter-relações entre espaços/À descoberta dos materiais e objetos/À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

NATUREZA 
 

 

 

 

 

Conhecer o número de Estados pertencentes à União 
Europeia, localizando alguns estados-membros num mapa da 
Europa. 
 
Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou 
de longa duração, identificando causas e consequências para 
os territórios envolvidos. 
 

 

Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo 

extintos, investigando as razões que conduziram a essa 

situação.  

Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no 

oceano (poluição, 

alterações nas zonas costeiras e rios, etc.) 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 
trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos 

circuitos elétricos, indicando se são isoladores ou condutores 

elétricos, e discutir as suas aplicações, bem como as regras de 

segurança na sua utilização.  

Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), 

utilizados no passado e no presente, relacionando-os com os 

materiais utilizados no seu fabrico, para constatar 

permanências e evoluções.  

Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a 

evolução da sociedade, relacionando objetos, equipamentos e 

soluções tecnológicas com diferentes necessidades e 

problemas do quotidiano (previsão/mitigação da ocorrência 

de catástrofes naturais e tecnológicas, saúde, 

telecomunicações, transportes, etc.).  

Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou 

reciclagem de materiais (catavento, forno solar, etc.). 

 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber comunicá-los, reconhecendo 

como se constrói o conhecimento. 

Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de 

bens com alterações na qualidade do ambiente (destruição de 

florestas, poluição, esgotamento de recursos, extinção de 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento| Capacidades| Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individual| pares| grupo 

 Trabalho de pesquisa| investigação 

 Relatórios 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 

 Recurso à tecnologia/Classroom 
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NATUREZA/SOCIEDADE/TECNOLOGIA 
 

 

espécies, etc.), reconhecendo a necessidade de adotar 

medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto 

negativo.  

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com 

segurança, respeito e responsabilidade, tomando consciência 

de que o seu uso abusivo gera dependência (jogos, redes 

sociais, etc.).  

 

 Nota: Os conteúdos destacados a azul nesta planificação não se encontram no manual “Pasta Mágica” de Estudo do Meio 4.º ano, uma vez que a homologação das 
Aprendizagens Essenciais (AE) ocorreu após a publicação do manual escolar. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística 

Domínio- Artes Visuais 

Sub-Domínio- Descoberta e organização progressiva de volumes,  Modelagem e escultura, Construções, Descoberta e organização progressiva de superfícies, 
Desenho, Pintura, Exploração de técnicas diversas de expressão , Recorte, colagem, dobragem, Impressão 

 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

Descoberta e organização progressiva de 
volumes 
-Explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade. 

- Construções 
- Inventar novos objetos utilizando materiais 

ou objetos recuperados. 

 

- Construir brinquedos, jogos, máscaras e 

adereços. 

 

 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de arte – 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia (...) utilizando um vocabulário específico e 
adequado.  

-Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha, textura, padrão(...)  
 
 
 
 
 
 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens 
Essenciais, que constituem orientação curricular base, 
com especial enfoque nas áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 12 

 

Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 
– Desenhar no quadro da sala.  

 

 

Desenho 
– Explorar as possibilidades técnicas de: 

dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, 

carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis... 

utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

espessuras, texturas e cores. 

– Ilustrar de forma pessoal.  

 
Pintura 
– Pintar livremente em suportes neutros. 

– Explorar as possibilidades técnicas de: 

mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 

pigmentos naturais, guache, aguarela, 

anilinas, tintas de água...  

- Fazer experiências de pintura de cores. 

Exploração de técnicas diversas de 
expressão  

Recorte, colagem, dobragem 
– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, 

 

Interpretação e Comunicação 

-Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s);  

-Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual;  

-Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais;  

-Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos; 

-Captar a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais.  

-Transformar os conhecimentos adquiridos em novos 
modos de apreciação do mundo, através da comparação de 
imagens e/ ou objetos.   

 

Experimentação e Criação 

-Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; desenho (...)nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais;  

-Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 
(pasta de modelar, pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características diversas) e das diferentes 
técnicas. 

-Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos;  
 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e os 
percursos para a sua melhoria.  

 

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 
 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 
 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Trabalho individua/pares/grupo 

 Trabalho de pesquisa/investigação 

 Relatórios 

 Portefólio 

 Grelhas de correção 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Caderno diário 
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tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 

colorido, ilustrações... rasgando, desfiando, 

recortando, amassando, dobrando... 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras...  

Impressão 
 – Estampar a mão, o pé,́...  

- Estampar elementos naturais.  

 

Cartazes 

– Fazer composições com fim comunicativo 

(usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra), recortando e colando elementos. 

 

 

-Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas mobilizando 
diferentes critérios de argumentação. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- Expressão Dramática / Teatro 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínios: Jogos de Exploração do Corpo/ Jogos de Exploração da Voz/ Jogos de exploração do espaço/ Jogos de exploração de objetos/ Jogos 

Dramáticos/Linguagem Não Verbal/ Linguagem Verbal/ Linguagem Verbal e Gestual 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
-Identificar, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 
da ação dramática; 

 
-Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões 
faciais) para caracterizar personagens e ambiências. 
 

- Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional: 
estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, 
quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias; 
 
- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 
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INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 
 
-Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional: 
estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, 
quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias; 
 
-Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula.  
 
 
 
- Construir personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades; 
 
- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de 
dados reais ou fictícios, através de processos espontâneos 
e/ou preparados, antecipando e explorando 
intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na 
ação e de “saída”. 
 
-Transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores de signos 
(formas, imagens, luz, som, etc.). 
 

 

 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

 Respeita as regras de convivência. 

 Expressa-se livre e criativamente. 

 Grelhas de registo de observação do 

desempenho 

 Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Artística- Expressão Dramática / Dança 

Domínios: Apropriação e Reflexão / Interpretação e comunicação / Experimentação e criação 

Subdomínio: Dança 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

 

Apropriação e Reflexão 

 

 

 

 

  

O aluno deve ficar capaz de: 

 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando diferentes elementos 
do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, 
rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da Dinâmica 
(pesado/leve, forte/fraco); 

 

 Relacionar a apresentação de obras de dança com o 
património cultural e artístico, compreendendo e 
valorizando as diferenças enquanto fator de identidade 
social e cultural.  

 Modalidade  

 Formativa 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
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Interpretação e comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

 

  Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o 
vocabulário desenvolvido, através de um desempenho 
expressivo-formal, em consonância com os contextos e os 
materiais da intervenção performativa, pela adequação 
entre o domínio dos princípios de movimento envolvidos 
e a expressividade inerente à interpretação;  

 

  

 Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de 
dança observados em diferentes contextos (sala de aula, 
escola, vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 
mobilizando o vocabulário e conhecimentos desenvolvidos 
para a explicitação dos aspetos que considerar mais 
significativos (o que mais gostou, sugestão de melhoria, o 
que aprendeu de novo, por exemplo).  

 
 

 Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos 
vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou 
temas (solicitados pelo professor ou fictícios, histórias, 
imagens, vídeos, situações problema) mobilizando os 
materiais coreográficos desenvolvidos; 

 

 Inventar símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou 
formas desenhadas), não convencionais, para 
representação de algumas sequências de dança (posição do 
corpo, evolução no espaço, organização relacional, etc.).  

 A avaliação assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens: 

desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a 

sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades. 

 Empenha-se na melhoria das capacidades. 

 Pratica jogos/exercícios diversos. 

 Observação direta 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3º Período 

 

ÁREA: Educação Artística - Música 

Domínio: Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão 

Subdomínio: Jogos de exploração da voz; Jogos de exploração do corpo; Instrumentos 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Jogos de exploração da voz 

–Cantar canções, dizer lengalengas e trava-

línguas 

–Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e percussão 

corporal. 

 

Jogos de exploração do corpo  

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

 

Experimentação e criação: 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de 

forma a conhecer as potencialidades da voz como 

instrumento musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do 

quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

 - Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias 

musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano...). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

 

  Modalidade  

 Formativa 

 

 Objeto da avaliação 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens 

desenvolvidas, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
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– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

Instrumentos 

– Movimentar-se livremente a partir de sons 

vocais e instrumentais, melodias e canções. 

– Associar movimentos a pulsação, andamento 

e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

 

Representação do som 

– Experimentar as potencialidades sonoras  

– Utilizar gestos e sinais para 

expressar/comunicar intensidade e altura. 

- Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, 

frases, canções e melodias. 

– Movimentar-se livremente a partir de 

melodias e canções. 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras.  

 

Interpretação e comunicação: 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando 

a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas. 

 - Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. 

- Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

  

Apropriação e reflexão 

- Comparar características rítmicas, melódicas, Harmónicas, 

dinâmicas, formais tímbricas e de textura em reportório de 

referência, de épocas, estilos e géneros diversificados. 

- Pesquisar diferentes interpretações escutadas e 

observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário 

apropriado. 

 A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 

ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do 

trabalho, qualidade das aprendizagens realizadas e 

os percursos para a sua melhoria.  

 A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento/Capacidades/Atitudes 

 

 Trabalho individual/pares/grupo 

 Grelhas de registo de observação do desempenho 

 Observação direta 

 Fichas de auto e heteroavaliação  

 Participação oral 

 Produz sons e ritmos. 

 Conhece canções. 

 Respeita e aplica as regras de comunicação. 

Identifica sons e ritmos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 

 

3 º Período 

 

ÁREA: Educação Física 

Domínios: ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Subdomínios: Ginástica, jogos, atividades rítmicas e expressivas, percursos na natureza 

CONTEÚDOS de APRENDIZAGEM APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) 

AVALIAÇÃO das APRENDIZAGENS 

 

Ginástica 

 

 

Jogos 

 

 

 Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com fluidez e harmonia de 

movimento. 

 
•Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as 

qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 

realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 

 Respeita as regras dos jogos e outras atividades 

 

 Pratica jogos/exercícios diversos 

 

 Empenha-se na melhoria das capacidades  
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Atividades Rítmicas Expressivas (Danças) 

 

 

Percursos Na Natureza 

 

 

fundamentais, com oportunidade e correção de 

movimentos. 

• Cooperar com os companheiros procurando realizar as 

ações favoráveis ao cumprimento das regras e do objetivo 

do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com 

igual cordialidade e respeito, evitando ações que ponham 

em risco a sua integridade física. 

• Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e 

equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas 

combinados com os colegas e professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 

• Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos 

na natureza, de acordo com as características do terreno e 

os sinais de orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e preservação do 

ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Ano Letivo 2022/2023 

 Página 22 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 

Áreas temáticas Competência comunicativa 
- Casa e cidade 

- Atividades de lazer 

- Os cinco sentidos 

 

Usar lexical chunks ou frases que 
contenham: 

● Verbs to be, to have (got) 

● Question words: what, where 

● Nouns in the singular and in the 
plural (-s/-es)  

● Prepositions of Place: next to, behind, 
in front of 

● Connector: or 

● Let’s (Let’s go to the beach.) 

● Prepositions of time: after 

 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio visual.  

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  

- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  

- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  

- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  

- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio.  

Interação oral 

-Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  

- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  

- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente.  

- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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Interação escrita 

- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal. 

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar. 

- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  

- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  

Produção Escrita 

- Legendar sequências de imagens.  

- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 

- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 

- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Competência Intercultural Competência estratégica 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua própria 
cultura: diferentes aspetos de si 
próprio e aspetos que são 
importantes para si e para a sua 
cultura.  

-  Reconhecer elementos da cultura 
anglo-saxónica. 

- Identificar espaços à sua volta 
(comunidade) 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

-  Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade show and tell à turma ou 

   outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando 
razões para justificar as suas conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you,  solicitando colaboração. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente  
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- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  
- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor.  
-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento 
dos mesmos.  
- Utilizar dicionários de imagens. 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem 

por parte do aluno:  

- Consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- Cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- Feedback relativo ao cumprimento de 
tarefas e funções. 

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- Realização de fichas de trabalho; 

- Tabelas de registo diário do professor; 

- Participação oral; 

- Observação direta; 

- Caderno diário; 

- Fichas de avaliação. 

 



      

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLBÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Planeamento 
Curricular 3º Período 

Departamento de 1º Ciclo  

Inglês- Grupo de 4º Ano 

Ano Letivo 2021 - 2022 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO 

ESCOLA BÁSICA DO 2º/3º CICLOS ÁLVARO VELHO |ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº1 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI Nº2 | ESCOLA BÁSICA 1ºCICLO/JI DOS FIDALGUINHOS 

Departamento de Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

PLANEAMENTO CURRICULAR – 4.º ANO 
 

3 º Período 

 
Áreas temáticas Competência comunicativa 

- Casa e cidade 

- Atividades de lazer 

- Os cinco sentidos 

 

Usar lexical chunks ou frases 
que contenham: 

● Verbs to be, to have (got) 

● Question words: what, where 

● Nouns in the singular and in the 
plural (-s/-es)  

● Prepositions of Place: next to, 
behind, in front of 

● Connector: or 

● Let’s (Let’s go to the beach.) 

● Prepositions of time: after 

 

 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio 
visual.  

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  

- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  

Compreensão escrita 

- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  

- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  

- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  

- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio.  

Interação oral 

-Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  

- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  

- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente.  

ÁREA: Inglês 

Domínios: Áreas Temáticas/ Competência comunicativa/ Competência Intercultural/ Competência Estratégica 
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- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  

Interação escrita 

- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal. 

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

Produção Oral 

- Comunicar informação pessoal elementar. 

- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  

- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  

Produção Escrita 

- Legendar sequências de imagens.  

- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 

- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 

- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Competência Intercultural Competência estratégica 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua 
própria cultura: diferentes 
aspetos de si próprio e aspetos 
que são importantes para si e para 
a sua cultura.  

-  Reconhecer elementos da cultura 
anglo-saxónica. 

- Identificar espaços à sua volta 
(comunidade) 

 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

-  Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade show and 
tell à turma ou 

   outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, dando razões para justificar as suas conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you,  solicitando colaboração. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas. 
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Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para 
justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  

- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens. 

Suporte e formas de avaliação 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- Consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que 

lhe for pedido; 

- organização e realização 

progressivamente autónoma de 

tarefas; 

- Cumprimento de compromissos 

(trabalho na aula); 

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação; 

- Realização de fichas de trabalho; 

- Tabelas de registo diário do professor; 

- Participação oral; 

- Observação direta; 

- Caderno diário; 

- Fichas de avaliação. 
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- Feedback relativo ao cumprimento 
de tarefas e funções. 
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Planeamento Curricular de Educação Moral e Religiosa Católica – 4.º Ano                               Ano letivo 2022– 2023   
                                                                                                                     Prof Rita Gil                                                   

 
 

Número 
de aulas / 

mês 

 
 Domínios e subdomínios 

Aprendizagens essenciais: 
 Conhecimentos, capacidades e atitudes 

1º 
PERÍODO 

 
 
 

UL1 - SER VERDADEIRO  
 
 
 

 

Identificar a verdade como um bem no relacionamento interpessoal; (CD)  
Reconhecer na mensagem Bíblica que a verdade me ajuda a superar o medo e a 
vergonha;  
Assumir que devemos sempre agir com verdade para o bem comum. (CD)  
 

 
 

UL2 - CRESCER NA DIVERSIDADE  
 
 

 

Identificar a experiência humana da diversidade; (CD; P)  
Reconhecer que as diferenças, na natureza e na Pessoa, dão beleza à vida; (Est. 
Meio; Exp. Art.)  
Assumir que todos somos iguais em dignidade enquanto filhos de Deus;  
Acolher os outros nas suas diferenças.  

2º 
PERIODO 

UL3 - O PERDÃO  
 
 

 

Identificar as dificuldades que surgem nas relações humanas;  
Relacionar o perdão com o sentimento de paz a nós próprios e aos outros;  
Assumir, a partir da mensagem cristã, a necessidade de dar e aceitar o perdão.  
 
 

3º 
PERIODO 

UL4 - A BÍBLIA  

 
Identificar a Bíblia como um livro religioso;  
Reconhecer o lugar da Bíblia na oração pessoal e comunitária dos cristãos e no 
agir quotidiano;  
Compreender a estrutura da Bíblia;  
Saber como se consulta a Bíblia.  

 
 

 

 

 

  



 

2 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR) 
 
Objeto da avaliação 

• A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

• A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das aprendizagens 
realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas 
no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Instrumentos de Avaliação 

• Assiduidade e pontualidade; 
• Empenho; 
• Caderno do aluno: Compilação de todos os materiais produzidos pelos alunos em sala de aula 
• Participação oral em aula: Registo de Reflexões conjuntas; construção de conclusões coletivas; Auto e heteroavaliação em Tertúlias Dialógicas 

artísticas e literárias que promovam a construção conjunta (comunicação/ participação oral construtiva) 
• Realização de tarefas individuais e/ou de grupo desenvolvidas em contexto de aula, nomeadamente: observação direta e Fichas de 

acompanhamento personalizado (de exploração guiada e de exploração autónoma) recursos digitais com recurso a diferentes plataformas e 
aplicações 

• Jogos educativos com recurso a ferramentas digitais e materiais manipuláveis. 
• Auto e hétero avaliação: autorregulação do aluno 
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PREÂMBULO 
 
 

O presente planeamento curricular foi elaborado tendo em consideração as orientações inscritas no Plano 21/23 Escola+, integrado para a recuperação das 

aprendizagens dos alunos e desenvolvendo-se em domínios de atuação, correspondentes a áreas de incidência prioritária, e em ações específicas. 

Pretende o documento nortear as aprendizagens dos alunos através de um plano curricular cuidadoso e responsável, centrando-se em estratégias de eficácia no apoio 

aos alunos (a partir de um diagnóstico preciso), sobretudo nos anos de escolaridade e desenvolvimento de competências mais afetados pelo contexto pandémico, 

como nas competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) a desenvolver no atual ano letivo.  

 
No que respeita à promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens, importa sublinhar que em virtude de a Matemática ser uma disciplina 

sequencial e interdependente, em que os alunos de forma sistemática mobilizam conhecimentos apreendidos anteriormente para o ano subsequente, a recuperação e 

consolidação das mesmas será feita de forma gradual, aquando da introdução de novos temas matemáticos e sempre que se afigurem como necessárias ao 

desenvolvimento de novas aprendizagens no ano em curso e que impeçam o aluno de progredir, isto é, que constituam um pré-requisito essencial para a compreensão 

de novos conceitos. 

 
Nele encontram-se contempladas medidas promotoras do sucesso educativo, com enfoque numa efetiva melhoria das aprendizagens (orientadas para o 

desenvolvimento das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - PASEO) e nas Aprendizagens Essenciais. A diversificação 

de instrumentos de avaliação (adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher) e as metodologias ativas de 

ensino, com o primado nos recursos digitais, constituem uma prioridade do Departamento. 

 

 
             Lavradio, 12 de setembro de 2022 

                    Departamento Curricular de Matemática 
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1. OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
Conhecimentos, capacidades e atitudes transversais a todos os temas 

         PASEO 
Áreas de Competências 

Resolução de problemas 

Processo 

Estratégias 

• Reconhecer e aplicar as etapas do processo de resolução de problemas.  

• Formular problemas a partir de uma situação dada, em contextos diversos (matemáticos e 

matemáticos). 

• Aplicar e adaptar estratégias diversas de resolução de problemas, em diversos contex

nomeadamente com recurso à tecnologia.  

• Reconhecer a correção, a diferença e a eficácia de diferentes estratégias da resolução de um problem

         C, D, E, F, I 

Raciocínio matemático 

Conjeturar e generalizar 

Classificar 

Justificar 

• Formular e testar conjeturas/generalizações, a partir da identificação de regularidades comuns a 

objetos em estudo, nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

• Classificar objetos atendendo às suas características. 

• Distinguir entre testar e validar uma conjetura. 

• Justificar que uma conjetura/generalização é verdadeira ou falsa, usando progressivamente a 

linguagem simbólica. 

• Reconhecer a correção, diferença e adequação de diversas formas de justificar uma 

conjetura/generalização. 

            A, C, D, E, F, I 

Pensamento computacional 

Abstração 

Decomposição 

• Extrair a informação essencial de um problema. 

• Estruturar a resolução de problemas por etapas de menor complexidade de modo a reduzir a 

dificuldade do problema. 

       C, D, E, F, I 
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Reconhecimento de padrões 

Algoritmia 

Depuração 

• Reconhecer ou identificar padrões e regularidades no processo de resolução de problemas e 

aplicá-los em outros problemas semelhantes. 

• Desenvolver um procedimento (algoritmo) passo a passo para solucionar o problema, 

nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

• Procurar e corrigir erros, testar, refinar e otimizar uma dada resolução. 

Comunicação matemática 

Expressão de ideias • Descrever a sua forma de pensar acerca de ideias e processos matemáticos,  

oralmente e por escrito. 

• Ouvir os outros, questionar e discutir as ideias de forma fundamentada, e contrapor 

argumentos. 

                  A, C, E, F 

Representações matemáticas 

Representações múltiplas 

Conexões entre representações 

Linguagem simbólica 
matemática 

• Ler e interpretar ideias e processos matemáticos expressos por representações 

diversas.  

• Usar representações múltiplas para demonstrar compreensão, raciocinar e exprimir 

ideias e processos matemáticos, em especial linguagem verbal e diagramas. 

• Estabelecer conexões e conversões entre diferentes representações relativas às  

ideias/processos mesmas ideias/processos matemáticos, nomeadamente recorrendo 

à tecnologia. 

• Usar a linguagem simbólica matemática e reconhecer o seu valor para comunicar 

sinteticamente e com precisão. 

            A, C, D, E, F, I 

Conexões matemáticas 

Conexões internas 
 

• Reconhecer e usar conexões entre ideias matemáticas de diferentes temas, e 

compreender esta ciência como coerente e articulada. 

     C, D, E, F, H 
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Conexões externas 

 

Modelos matemáticos 

• Aplicar ideias matemáticas na resolução de problemas de contextos diversos (outras 

áreas do saber, realidade, profissões). 

• Interpretar matematicamente situações do mundo real, construir modelos matemáticos 

adequados, e reconhecer a utilidade e poder da Matemática na previsão e intervenção 

nessas situações.  

• Identificar a presença da Matemática em contextos externos e compreender o seu papel 

na criação e construção da realidade. 

 

DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO 

A – Linguagens e textos C – Raciocínio e resolução de problemas E – Relacionamento interpessoal G – Bem-estar, saúde e ambiente I – saber científico, técnico e tecnológico 

B – Informação e comunicação D – Pensamento Crítico e Criativo F – Desenvolvimento pessoal e autonomia H – Sensibilidade estética e artística J – Consciência e domínio do corpo 
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1.º PERÍODO 
 

TEMA1 
Tópicos e subtópicos 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

PASEO 
Áreas de Competências 

Números 
Números Naturais 

Múltiplos e divisores de um 
número 
 
Resolução de problemas 

envolvendo múltiplos e divisores 

 
 
 
 
 
 
 

Números primos e números 

compostos 

Números primos inferiores a 100 

 

 

Resolução de problemas 

envolvendo números primos, 

múltiplos e divisores 
 

 
 
 

• Reconhecer que um número é divisor de um número diferente de zero quando o resto da 
divisão inteira do maior pelo menor é zero. 

 
• Identificar múltiplos de um número, divisores de um número e relacionar múltiplos e 

divisores de um mesmo número.  
 

• Reconhecer que qualquer número diferente de zero é múltiplo e divisor de si próprio e 
que 1 é divisor de todo o número natural.  

 
• Representar os conjuntos de múltiplos e divisores de um número e reconhecer que há um 

número finito de divisores de um número e uma infinidade de múltiplos de um número. 
 

• Reconhecer que um múltiplo de um múltiplo de um número é múltiplo deste número e, 
analogamente, para os divisores, conjeturando e justificando a relação. 

 
• Identificar os números primos menores que 100. 

 
• Resolver problemas que envolvam números primos, em diversos contextos. 

 
• Reconhecer a potência de um número (base e expoente naturais) como um produto de 

fatores iguais a esse número.  
 

• Reconhecer o efeito que a multiplicação sucessiva de um número natural (maior do que 
um) por si próprio produz na grandeza do número obtido.  

  
• Interpretar e modelar situações com fenómenos reais e enigmas envolvendo potências e 

C, D, E, F, I 
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Potências de base 10 

Resolução de problemas 

envolvendo potências 

 

Frações, decimais e 
percentagens 
 
Frações equivalentes 

Percentagem 
 
Comparação e ordenação 
 
 

 

 

 

 

Valores aproximados 

 

 

Adição e subtração de frações 
 
Multiplicação entre naturais e 
frações 
 

 

 

resolver problemas associados.  
 
• Escrever números como 10, 100, 1000, 10000 na forma de potência de base 10 e vice-

versa. 

 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer e determinar frações equivalentes através de uma relação multiplicativa. 
 
• Relacionar percentagens com frações de denominador 100. 
 
• Comparar e ordenar frações e representá-las na reta numérica, comparando criticamente 

diferentes estratégias de resolução realizadas por si e por outros. 
 

• Comparar e ordenar decimais e representá-los na reta numérica, comparando 
criticamente diferentes estratégias da resolução realizadas por si e por outros. 

 
• Estabelecer relações entre frações, decimais e percentagens, no contexto da resolução de 

problemas. 
 
• Determinar o valor aproximado de um número, por defeito e por excesso, até às 

centésimas.  
 
• Fazer arredondamentos no contexto da resolução de problemas, até às centésimas. 
 
• Adicionar e subtrair frações, em casos em que um denominador é múltiplo do outro. 

 
• Reconhecer a multiplicação de um número natural por uma fração como a adição 

sucessiva dessa fração.  
 

• Multiplicar uma fração por um número natural, dando significado à fração como operador. 
 

• Interpretar e modelar situações que possam ser traduzidas pela multiplicação de dois 
números, sendo um deles uma fração e o outro um natural, recorrendo criticamente a 

 

A, C, D, E, F 
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Multiplicação com decimais 
 

 

 
 
 
 
 

Divisão com decimais 
 
 
 
 
 
 

Cálculo mental2 

representações adequadas para explicar as suas ideias. 
 

• Realizar multiplicações envolvendo decimais e números naturais. 
 
• Relacionar a multiplicação de um número natural por 0,1; 0,01 e 0,001 com a sua  

multiplicação por 
110 , 1100  𝑒 11000, respetivamente. 

 
• Multiplicar decimais até às centésimas. 

 
• Formular e testar conjeturas, identificando regularidades no número de casas decimais do 

produto de dois decimais. 
 

• Realizar divisões envolvendo decimais e números naturais.  
 

• Relacionar a divisão de um número natural por 0,1; 0,01 e 0,001 com a sua multiplicação 
por 10, 100 e 1000 respetivamente. 

 
• Dividir decimais até às centésimas recorrendo ao cálculo mental ou por aplicação conjunta 

do algoritmo de divisão de naturais e do conhecimento da multiplicação e divisão de um 
natural por um decimal da forma 0,1 ou 0,01 ou 0,001. 

 
• Compreender e usar com fluência estratégias de cálculo mental (com apoio em registos 

intermédios) para a adição e subtração de frações, mobilizando as propriedades das 
operações, para produzir estimativas de cálculo ou valor exato de um cálculo. 

 
• Desenvolver e usar estratégias de cálculo mental com decimais, tirando partido da regra 

da multiplicação e divisão por 10, 100, 1000 e 0,1; 0,01 e 0,001, das propriedades das 
operações e da relação entre a multiplicação e divisão, comunicando de forma fluente. 

 
• Analisar, comparar e ajuizar a adequação das estratégias de cálculo mental realizadas por 

si e por outros, apresentando e explicando os seus raciocínios. 
 

• Decidir da razoabilidade do resultado de uma operação obtida por qualquer um dos 
processos (algoritmo, cálculo mental, calculadora). 
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2.º PERÍODO 
 

TEMA 
Tópicos e subtópicos 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

PASEO 
Áreas de Competências 

Dados 
Questões estatísticas, recolha 
e organização de dados 

  Questões estatísticas 

 
Fontes e métodos de recolha de 
dados 

 
 
 
 
 
 
 

Questionários 
 

Tabela de frequências 

 

Representações gráficas 
 
Gráficos circulares 

• Formular questões de interesse dos alunos, sobre características qualitativas e 
quantitativas discretas. 

 
• Participar na definição de quais são os dados a recolher e decidir onde devem ser 

recolhidos, incluindo fontes primárias ou secundárias, e quem inquirir e/ou o que 
observar. 

 
• Participar criticamente na seleção do método de recolha de dados num estudo, 

identificando como observar ou inquirir (pergunta direta) e como responder 
(pública/secreta).  

 
• Selecionar o método de recolha dos dados, em especial questionários simples.  

 
• Reconhecer que diferentes técnicas de recolha de dados (respostas autoselecionadas, 

entrevista direta (oral) versus por escrito) têm implicações para as conclusões do estudo. 
 

• Construir questionários simples, com questões de resposta fechada, com recurso a 
tecnologia, e aplicá-los. 

 
• Usar tabelas de frequências absolutas e relativas (em percentagem) para registar e 

organizar os dados e limpar de gralhas detetadas. Usar título na tabela. 
 
 

• Representar dados através de gráficos circulares de frequências relativas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, E, F, I 
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Gráficos de barras 
 
 

Gráficos de barras justapostas 

 

Análise crítica de gráficos 

 

Análise de dados   

Resumo dos dados – média 

 
 
 
 
 

Interpretação e conclusão 

 
 
 
 
 
 
 

• Representar dados através de gráficos de barras de frequências relativas, usando escalas 
adequadas, e incluindo fonte, título e legendas. 

 
• Representar conjuntos de dados (qualitativos e/ou quantitativos discretos) através de 

gráficos barras justapostas (frequências absolutas e relativas), usando escalas adequadas, 
e incluindo fonte, título e legendas. 

 
• Analisar e comparar diferentes representações gráficas presentes nos media, discutir a sua 

adequabilidade e concluir criticamente sobre eventuais efeitos de manipulações gráficas, 
desenvolvendo a literacia estatística.  

 
• Decidir criticamente sobre qual(is) as representações gráficas a adotar e justificar a(s) 

escolha(s). 
 
 

• Identificar a média como o valor resultante da distribuição equitativa do total dos dados (o 
ponto de equilíbrio dos dados) e interpretar o seu significado em contexto. 

 
• Calcular a média com recurso a um procedimento adequado aos dados, nomeadamente 

dividir a soma dos valores dos dados pelo número de dados, e compreender que esta 
medida é sensível a cada um dos dados. 

 
• Identificar qual(ais) a(s) medida(s) de resumo que são possíveis de calcular em dados 

qualitativos e em dados quantitativos. 
 

• Ler, interpretar e discutir a distribuição dos dados, salientando criticamente os aspetos 
mais relevantes, ouvindo os outros e discutindo de forma fundamentada.  
 

• Retirar conclusões, fundamentar decisões e colocar novas questões suscitadas pelas 
conclusões obtidas. 

 
• Elaborar um poster digital que apoie a apresentação oral de um estudo realizado, 

atendendo ao público a quem será divulgado, contando a história que está por detrás dos 
dados, e colocando questões emergentes para estudos futuros. 
 

 

 

 

 

C, D, E, F 
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Comunicação e divulgação 
de um estudo 

Posters digitais 

 

 
Probabilidades 

Frequência relativa para estimar 
a probabilidade 

 
 
 
 
 
 
 

Geometria e Medida 

Figuras planas 
 

Retas, semirretas e segmentos de 
reta 
 
Posição relativa de retas 
Amplitude de um ângulo 

 

 

• Elaborar um poster digital que apoie a apresentação oral de um estudo realizado, 
atendendo ao público a quem será divulgado, contando a história que está por detrás dos 
dados, e colocando questões emergentes para estudos futuros. 

 
 

• Reconhecer que a probabilidade de um acontecimento exprime o grau de convicção na 
sua realização.  

 
• Reconhecer que a probabilidade de um acontecimento assume um valor que está 

compreendido entre 0% e 100% 
 
• Estimar a probabilidade de acontecimentos usando a frequência relativa. 

 
• Conjeturar sobre o grau de convicção na ocorrência de uma dada característica num grupo 

com base em informação obtida em grupos diferentes.  
 
• Usar as probabilidades para conhecer e compreender o mundo à nossa volta, 

reconhecendo a utilidade e poder da Matemática na previsão de acontecimentos incertos 
se virem a realizar. 

 
 

 
 

• Distinguir reta de semirreta e de segmento de reta. 
 

• Identificar a posição relativa de retas paralelas e retas concorrentes, perpendiculares ou 
oblíquas, e representá-las utilizando recursos diversificados. 

 
• Compreender que a amplitude de um ângulo pode ser medida e conhecer a unidade de 

medida grau. 

A, B, E, F, H, I 
 
 
 
 
 

B, C, D, E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, C, D, E, F, I 
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Construção de ângulos 

Classificação de triângulos 

 

Construção de triângulos 

Critérios de congruência de 
triângulos 

Equivalência de figuras planas 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Medir a amplitude do ângulo usando transferidor, com aproximação ao grau, e classificá-

lo. 
 

• Fazer estimativas de medida de amplitude de um dado ângulo, por comparação com 
amplitudes de ângulos de referência (45º, 90º e 180º). 

 
• Construir ângulos com uma dada medida de amplitude. 
 
• Classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos.  
 
• Descrever relações entre os lados e os ângulos de um triângulo e usá-las na resolução de 

problemas. 
 
• Construir triângulos e compreender os casos em que é possível a sua construção, 

apresentando e explicando ideias e raciocínios. 
 
• Reconhecer os critérios de congruência de triângulos e usá-los na construção de triângulos 

e resolução de problemas. 
 
• Compreender o significado de figuras equivalentes e resolver problemas em diversos 

contextos. 
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3.º PERÍODO 
 

TEMA 
Tópicos e subtópicos 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

PASEO 
Áreas de Competências 

Álgebra  

Regularidades em 
sequências  

Sequências de crescimento 

Leis de formação 

 

 
 
 
 
 

Relações numéricas e 
algébricas 

Expressões algébricas com letras 

 

 

• Justificar conjeturas que envolvam relações entre o termo de uma sequência de 
crescimento, em particular geométrica, e a sua ordem (pensamento funcional) sem 
necessidade de recorrer ao termo anterior (pensamento recursivo). 

 
• Identificar e descrever em linguagem natural, pictórica e simbólica, uma possível lei de 

formação para uma sequência de crescimento dada, transitando de forma fluente entre 
diferentes representações.  

 
• Criar, completar e continuar sequências numéricas dadas de acordo com uma lei de 

formação e verificar se um dado número é elemento de uma sequência, justificando. 
 
• Resolver problemas que envolvam regularidades e comparar criticamente diferentes 

estratégias da resolução. 

 
 

• Identificar propriedades de elementos de um conjunto ou relações entre os seus 
elementos, e descrevê-las por palavras, desenhos ou expressões algébricas, apresentando 
e explicando raciocínios e representações. 

 
• Exprimir, em linguagem simbólica, relações e propriedades simples descritas em 

linguagem natural e reciprocamente, ouvindo os outros e discutindo de forma 

A, C, D, E, F, I 

 

 

 

A, C, D, E, F, I 
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Expressões algébricas 
equivalentes 

 

Geometria e Medida 

Figuras planas 
 

Área do paralelogramo 

Área do triângulo 

 

 

Figuras no espaço 

Propriedades de poliedros 

 

 

 
 
 

fundamentada.  
 
• Determinar o valor de uma expressão algébrica quando se atribui um valor numérico à 

letra.  
 
• Resolver problemas que envolvam expressões algébricas, em diversos contextos. 
 
• Identificar expressões algébricas equivalentes, relacionando-as com o seu significado no 

contexto, e justificar por palavras próprias. 
 

 
 
 
 
• Generalizar e justificar a expressão para o cálculo da medida da área do paralelogramo a 

partir do retângulo, com recurso a material manipulável e/ou tecnológico. Identificar as 
alturas de um paralelogramo. 

 
• Generalizar e justificar a expressão para o cálculo da medida da área do triângulo a partir 

do paralelogramo, com recurso a material manipulável e/ou tecnológico. Identificar as 
alturas de um triângulo e relacionar as respetivas posições com a classificação do 
triângulo. 

 
 
• Identificar pares de faces paralelas e pares de faces perpendiculares em prismas.  
 
• Explicar a classificação hierárquica entre prismas retos, paralelepípedos retângulos e 

cubos, apresentando e explicando raciocínios e representações. 
 

• Formular e testar conjeturas identificando regularidades em classes de poliedros 
envolvendo os seus elementos e expressá-las usando linguagem corrente ou através de 
expressões algébricas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A, C, D, E, F, I 

 

 

 

 

 

 
C, D, E, F 
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Planificações de poliedros 

• Justificar relações entre os elementos de classes de poliedros recorrendo à sua 
organização espacial, apresentando e explicando raciocínios e representações. 

 
• Identificar e construir poliedros a partir das suas planificações, estabelecendo relações 

entre elementos da planificação e do poliedro. 
 

• Construir e reconhecer diferentes planificações para o mesmo poliedro. 

 

2. ATIVIDADES SUPLEMENTARES 

O planeamento curricular contempla ainda atividades suplementares que compreendem:  

•  Atividades de diagnóstico; 

•  Atividades de pesquisa/investigação (individual, pares ou em grupo) 

•  Atividades de revisão, recuperação, consolidação ou ampliação de conhecimentos; 

•  Atividades de articulação curricular; 

•  Trabalho de projeto; 

•  Avaliação formativa;  

•  Autorregulação; 

•  Avaliação sumativa com fins classificativos; 

•  Auto, hetero e coavaliação. 

 

(1) Ao longo dos temas serão desenvolvidas atividades com recurso a dispositivos (computador/telemóvel do aluno) e ferramentas de aprendizagem digital 

diversificadas, que favoreceram a adequação e a ampliação da experiência matemática. 
 
(2) O cálculo mental será trabalhado ao longo do ano, de forma transversal ao planeamento através de rotinas de sala de aula. 
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3. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

•   Modalidade  

     A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas adequadas 

às características dos alunos. 
 
  

•   Objeto da avaliação1 
 
- A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular 

base, com especial enfoque nas áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
 
- A avaliação assume caráter contínuo, sistemático e intencional, ao serviço das aprendizagens: desenvolvimento do trabalho, qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.  
 
- A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no 

âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
 
- O foco da avaliação sumativa, o que é testado em cada momento formal, transmitirá o que é realmente importante saber, pelo que a sua prática 

respeitará e estará em consonância com as restantes componentes curriculares. 

 

•   Instrumentos de Avaliação2 

- Fichas de avaliação 

- Minifichas 

- Questões de Aula 

- Trabalho individual/pares/grupo 

- Trabalho de pesquisa/investigação 
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- Relatórios (visitas de estudo, atividades práticas/teórico-práticas) 

- Apresentações orais 

- Questionários eletrónicos 

- Portefólio 

- Trabalhos desenvolvidos no âmbito da(dos): 

➢ Plataforma de gestão de aprendizagens validada pelo Agrupamento (Google Classroom) 

➢ Domínios de Autonomia Curricular / Projetos interdisciplinares 

- Grelhas de registo de observação 

- Escalas de classificação 

- Grelhas de correção 

- Observação direta 

- Aplicativo ClassDojo 

- Rubricas de avaliação 

- Fichas de auto e heteroavaliação 

- Outros 

(1) A avaliação das aprendizagens terá em conta os critérios/descritores definidos em sede de Departamento. A apropriação dos critérios de avaliação por parte 

dos alunos constituirá um importante contributo para o desenvolvimento da sua capacidade de autorregulação, fim último da avaliação formativa. 

(2) Quando aplicável. 
 

NOTA: O planeamento curricular está sujeito a alterações, podendo existir a necessidade de se proceder, pontualmente, à articulação horizontal do currículo.
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