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Componente do Currículo: Português 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 

Compreensão oral 

 Plano fonológico e discursivo 

 Campo semântico; campo lexical 

 Instruções, indicações 

 Informação essencial e acessória 

 Instruções e indicações 

 Vocabulário, tema e assunto 

 Ideia principal 

 

Expressão oral 

 Articulação, acento, entoação, pausa 

 Vocabulário: campo lexical; sinónimos/antónimos; palavras-chave;  

 Relato: sequencialização das ações 

 Regras e papéis da interação oral 

 Intencionalidade comunicativa 

 Formas de tratamento 

 Princípio de cortesia 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura  

 

Consciência fonémica 

 Manipulação fonémica 

Alfabeto e grafemas 

 Alfabeto (consolidação) 

 Correspondências grafofonémicas (grafemas com diacrítico, dígrafos e 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 

Pesquisa e registo de informação 

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

 

Escrita 

Ortografia e pontuação 

 Sílabas, palavras, pseudopalavras, frases, texto 

 Acentos e til 

 Sinal de pontuação: vírgula 

 Letra de imprensa, letra manuscrita 

 Sinal de pontuação: vírgula; ponto final; ponto de interrogação 

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 

 Planificação de texto: ideias‐chave 

 Redação e revisão de texto: concordância; tempos verbais; utilização de sinónimos e de 

pronomes; apresentação gráfica. 

 

GRAMÁTICA 

Morfologia  

 Nome e adjetivo qualificativo: flexão em género (regular) – Consolidação 1.º ano 

 Nome e adjetivo qualificativo: flexão em número (regular) - Consolidação 1.º ano 

Lexicologia 

 Sinónimos e antónimos: reconhecimento 

Classes de palavras 

 Nome 

 Determinante artigo (definido e indefinido) 

 Adjetivo qualificativo 

 

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 

Compreensão de texto 

 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 

Memorização e recitação 
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 Lengalenga, adivinha rimada; poema 

Produção expressiva 

 Histórias inventadas 

 Recriação de textos 

Texto escrito (prosa e verso rimado) 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 

Compreensão oral 

 Plano fonológico e discursivo 

 Campo semântico; campo lexical 

 Instruções, indicações 

 Informação essencial e acessória 

 Instruções e indicações 

 Vocabulário, tema e assunto 

 Ideia principal 

 

Expressão oral 

 Articulação, acento, entoação, pausa 

 Vocabulário: campo lexical; sinónimos/antónimos; palavras-chave;  

 Relato: sequencialização das ações 

 Regras e papéis da interação oral 

 Intencionalidade comunicativa 

 Formas de tratamento 

 Princípio de cortesia 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura 

Consciência fonémica 

 Manipulação fonémica 

Alfabeto e grafemas 

 Alfabeto (consolidação) 

 Correspondências grafofonémicas (grafemas com diacrítico, dígrafos e 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 
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Pesquisa e registo de informação 

 Sentidos do texto: sequência de acontecimentos, mudança de espaço; encadeamentos de 

causa e efeito; tema, assunto; informação essencial; articulação de factos e de ideias 

 

Escrita 

Ortografia e pontuação 

 Sílabas, palavras, pseudopalavras, frases, texto 

 Acentos e til 

 Sinal de pontuação: vírgula 

 Letra de imprensa, letra manuscrita 

 Sinal de pontuação: vírgula; ponto final; ponto de interrogação 

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 

 Planificação de texto: ideias‐chave 

 Redação e revisão de texto: concordância; tempos verbais; utilização de sinónimos e de 

pronomes; apresentação gráfica. 

 

GRAMÁTICA 

Lexicologia 

 Sinónimos e antónimos: reconhecimento 

Classes de palavras 

 Nome 

 Determinante artigo (definido e indefinido) 

 Adjetivo qualificativo 

 Verbo 

 

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 

Compreensão de texto 

 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 

Memorização e recitação 
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 Lengalenga, adivinha rimada; poema 

Produção expressiva 

 Histórias inventadas 

 Recriação de textos 

 Texto escrito (prosa e verso rimado) 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 

Compreensão oral 

 Plano fonológico e discursivo 

 Campo semântico; campo lexical 

 Instruções, indicações 

 Informação essencial e acessória 

 Instruções e indicações 

 Vocabulário, tema e assunto 

 Ideia principal 

 

Expressão oral 

 Articulação, acento, entoação, pausa 

 Vocabulário: campo lexical; sinónimos/antónimos; palavras-chave;  

 Relato: sequencialização das ações 

 Regras e papéis da interação oral 

 Intencionalidade comunicativa 

 Formas de tratamento 

 Princípio de cortesia 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura 

Consciência fonémica 

 Manipulação fonémica 

Alfabeto e grafemas 

 Alfabeto (consolidação) 

 Correspondências grafofonémicas (grafemas com diacrítico, dígrafos e 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 
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 Paráfrase 

Pesquisa e registo de informação 

Sentidos do texto: sequência de acontecimentos, mudança de espaço; encadeamentos de 

causa e efeito; tema, assunto; informação essencial; articulação de factos e de ideias 

 

Escrita 

Ortografia e pontuação 

 Sílabas, palavras, pseudopalavras, frases, texto 

 Acentos e til 

 Sinal de pontuação: vírgula 

 Letra de imprensa, letra manuscrita 

 Sinal de pontuação: vírgula; ponto final; ponto de interrogação 

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 

 Planificação de texto: ideias‐chave 

 Redação e revisão de texto: concordância; tempos verbais; utilização de sinónimos e de 

pronomes; apresentação gráfica. 

 

GRAMÁTICA 

Lexicologia 

 Sinónimos e antónimos: reconhecimento 

Classes de palavras 

 Nome 

 Determinante artigo (definido e indefinido) 

 Adjetivo qualificativo 

 Verbo 

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 

Compreensão de texto 

 Cadência dos versos 

 Antecipação de conteúdos 
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Componente do Currículo: Matemática 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Numerais ordinais até ao vigésimo 

 Contagens até 500 

- Regras de construção dos numerais cardinais até 500 

- Contagens de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100 

 Paridade 

- Reconhecer números pares e ímpares através do emparelhamento 

- Reconhecer a paridade através do algarismo das unidades 

 

Sistema de numeração decimal 

 Ordens decimais: unidades, dezenas e centenas 

 Valor posicional dos algarismos 

 Comparação e ordenação dos números até 500 usando a simbologia adequada 

 

Adição e subtração 

 Cálculo mental: soma de memória de números de um algarismo, diferenças de números até 

20, adições e subtrações de 10 e 100 a números de três algarismos 

 Adições de dois ou mais números naturais cuja soma seja inferior a 500 privilegiando a 

representação vertical do cálculo 

 Subtração de dois números naturais até 500 decompondo o subtrativo em dezenas e unidades 

 Problemas de um e dois passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar comparar 

ou completar 

 

Multiplicação 

 Multiplicação como adição de parcelas iguais 

 

LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 2.º ANO 

Adolfo Coelho História da Carochinha”, “O rabo do Gato”, “O Pinto Borrachudo”, 

“O Príncipe com Orelhas de Burro” in Contos Populares Portugueses 

(escolher 2 contos) 

Alves Redol Uma Flor Chamada Maria 

Papiniano Carlos  
Luísa Dacosta 

A Menina Gotinha de Água 

O Elefante Cor-de-rosa 

Manuel António Pina “A revolução das Letras”, “O Têpluquê”, “Gigões e anantes” in O 

Têpluquê 

Sidónio Muralha 

Escolher 8 poemas das seguintes obras: 

Bichos, Bichinhos e Bicharocos; 

O Rouxinol e sua Namorada 

Violeta Figueiredo Fala Bicho 

Cecília Meireles Ou isto ou aquilo (escolher 6 poemas) 

José Eduardo Agualusa 
A Girafa que Comia Estrelas ou 

Estranhões e Bizarrocos (escolher 2 contos 
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 Símbolo «x» e termos «fator» e «produto» 

 Tabuadas do 2, 5 e 10 (construir e saber de memória) 

 Termos «dobro» e «quíntuplo» 

 Produto por 1 e por 0 

 

Divisão inteira 

 Divisão exata por métodos informais 

 Relação entre a divisão e a multiplicação: dividendo, divisor e quociente 

 Símbolo «:» 

 Termos «metade» e «quinta parte» 

 

GEOMETRIA E MEDIDA  

Localização e orientação no espaço 

 Posição e localização 

- Direções no espaço relativamente a um observador 

- Termos «volta inteira», «meia volta», «quarto de volta», viragens à esquerda e à direita 

- Itinerários em grelhas quadriculadas 

- Pontos equidistantes de um dado ponto 

Figuras geométricas 

- Retas e semirretas 

- Polígonos e linhas poligonais 

- Parte interna e externa de linhas planas fechadas e uso do termo «fronteira» 

- Sólidos geométricos – polígonos e não polígonos; pirâmides e cones; vértice, aresta e face 

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 relógios 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Representação de conjuntos 

 Reunião e interseção de conjuntos 

 Diagramas de Venn e Carroll 

 

Representação de dados 

 Tabelas de frequência absoluta, gráficos de pontos, de barras e pictogramas em diferentes 

escalas 

 Esquemas de contagem (tally charts) 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

Números naturais 

 Contagens até 1000 

- Regras de construção dos numerais cardinais até 1000 

-  Contagens de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100 
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Sistema de numeração decimal 

 Ordens decimais: unidades, dezenas e centenas 

 Valor posicional dos algarismos 

 Comparação e ordenação dos números até 1000 usando a simbologia adequada 

 

Adição e subtração 

 Cálculo mental: soma de memória de números de um algarismo, diferenças de números até 

20, adições e subtrações de 10 e 100 a números de três algarismos 

 Adições de dois ou mais números naturais cuja soma seja inferior a 1000 privilegiando a 

representação vertical do cálculo 

 Subtração de números naturais até 1000 privilegiando a representação vertical do cálculo 

 Problemas de um e dois passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar, comparar 

ou completar 

 

Multiplicação 

 Tabuadas do 3, 4 e 6 (construir e saber de memória) 

 Termos «triplo» e «quádruplo» 

 Produto de quaisquer dois números por um algarismo 

 Problemas de um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos sentidos aditivo e 

combinatório 

 

Divisão inteira 

 Termos «terça parte» e «quarta parte» 

 Problemas de um passo envolvendo situações de partilha equitativa e de agrupamento 

 

Números racionais não negativos 

 Frações 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100 e 1/1000 como medidas de comprimento e de outras 

grandezas 

 Representação dos números naturais e das frações 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 numa reta 

numérica 

 

Sequências e regularidades 

 Problemas 

- Determinação de termos de uma sequência partindo da lei de formação 

- Determinação de uma lei de formação compatível com uma sequência parcialmente 

conhecida 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

 

Figuras no plano e sólidos geométricos 
 

 Triângulos isósceles, equiláteros e escalenos 

 Quadriláteros (quadrado, retângulo e losango) 

 Pentágonos e hexágonos 

 Atributos geométricos e não geométricos de um objeto 

 Construção de figuras com eixos de simetria previamente definidos 

 

Medida 

 Distância e comprimento 

- Comparação de medições com medidas de comprimento 

- Subunidades de comprimento (um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um 

centésimo e um milésimo de unidade) 

- Unidades do sistema métrico (m, como unidade padrão e dm, cm e mm como décima, 

centésima e milésima parte do metro); medições 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

 
Medida 

 Perímetro de um polígono 
 

Área 

 Medida de áreas em unidades não convencionais 

Volume e capacidade 

 Sólidos equidecomponíveis em cubos de arestas iguais 

 Medidas de volume em unidades não convencionais 

 Ordenação de capacidades de recipientes 

 Medidas de capacidade em unidades não convencionais 

 O litro como unidade de medida de capacidade 

 Comparação de volumes de objetos por imersão num líquido contido num recipiente 

Massa 

 Comparação de massas em balanças de dois pratos 

 Pesagens em unidades não convencionais 

 O quilograma como unidade de medida de massa 

Problemas, raciocínio e comunicação 

 Problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes grandezas 

 
CAPACIDADES TRANSVERSAIS 

Resolução de problemas 

 Compreensão do problema 

 Conceção, aplicação e justificação de estratégias 

 

Raciocínio matemático 

 Justificação 

 Formulação e teste de conjeturas 

 

Comunicação matemática 

 Interpretação 

 Representação 

 Expressão  

 Discussão 
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Componente do Currículo: Estudo do Meio 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

O OUTONO 
 

 Características 

 Observação da Natureza 
 

SOCIEDADE 

 

 O passado mais longínquo da criança 

- Datas e factos significativos (data de nascimento, início do caminhar…) 

- Lugares importantes na história pessoal  

- O mês e o ano 

- Ano comum e ano bissexto 

 As suas perspetivas para um futuro mais longínquo 

- Projetos 

- Aspirações  

 

NATUREZA 

 

 O seu corpo 

- Órgãos dos sentidos 

- Modificações do corpo 

 A saúde do seu corpo 

- Normas de higiene (corporal, alimentar, do vestuário, dos espaços de uso coletivo…) 

- Cuidados a ter com o corpo (órgãos dos sentidos) 

- Importância da vacinação 

 A segurança do seu corpo 

- Normas de prevenção rodoviária 

- Regras de segurança nas praias, nos rios e nas piscinas 

 
TECNOLOGIA  

   

 Experiências com materiais e objetos de uso corrente (sal, açúcar, vidro, madeira, barro, areia, 

cortiça, vidro, papel, cera, objetos variados…) 

- Propriedades dos materiais (flexibilidade, resistência, solubilidade, dureza, transparência, 

combustibilidade…) 

- Agrupamento de materiais segundo as suas propriedades 

 
SOCIEDADE 

 

 O passado próximo familiar 

- Datas e factos (festas, aniversários…) 

- Locais importantes 

 
O NATAL 

 

 Significado do Natal 

 Tradições de Natal na localidade  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

O INVERNO 
 

 Características 

 Observação da Natureza 

 
SOCIEDADE 

 

 A vida em sociedade 

- Regras de convivência social 

- Interesses individuais e coletivos 

- Formas de harmonização de conflito (diálogo, consenso e votação) 

 Modos de vida e funções de alguns membros da comunidade (agricultor, operário, carteiro…) 

 Instituições e serviços existentes na comunidade (coletividades, serviços de saúde, correios, 

autarquia…) 

 

O CARNAVAL  
 

 Costumes e tradições no meio local 
 

NATUREZA 

 

 Os seres vivos do seu ambiente 

- Plantas mais comuns existentes no ambiente próximo 

 Plantas espontâneas e cultivadas 

 Ambientes onde vivem 

 Partes constituintes 

 Variações do aspeto ao longo do ano 

- Animais mais comuns existentes no ambiente próximo 

 Animais selvagens e domésticos 

 Ambientes onde vivem (terra, ar e água) 

 Características externas (revestimento do corpo…) 

 Modos de vida (alimentação, locomoção, reprodução…) 

 

TECNOLOGIA  

  

 Experiências com materiais e objetos de uso corrente (sal, açúcar, vidro, madeira, barro, areia, 

cortiça, vidro, papel, cera, objetos variados…) 

- Relação das propriedades dos materiais e a sua utilidade 

- Origem (natural e artificial) 

 

A PRIMAVERA 
 

 Características 

 Observação da Natureza 

 
A PÁSCOA 
 

 Significado da Páscoa 

 Costumes e tradições no meio local 

 

 
 
 



     
 

   

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

NATUREZA/ TECNOLOGIA  

 Aspetos físicos do meio local 

- O tempo 

- Relação das estações com o estado do tempo 

- O ar em movimento 

 

SOCIEDADE/ NATUREZA/ TECNOLOGIA  

 Os seus itinerários 

- Itinerários diários  

- Pontos de partida e de chegada 

 Os meios de comunicação 

- Meios de transporte  

- Meios de comunicação (pessoal e social) 

-  

NATUREZA/ TECNOLOGIA  

 Experiências com o ar 

- A existência  

- O peso  

- Comportamento de objetos em presença de ar quente e ar frio 

 Manuseamento de objetos (lupa, agrafador, furador, tesoura…) 

- Utilidade 

- Alguns cuidados na utilização 

O VERÃO 

 Características 

 Observação da Natureza 
 

 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS (1º, 2º e 3º Períodos) 

Procedimentos experimentais na exploração de alguns objetos e materiais de uso corrente. 

 

TECNOLOGIA 

À descoberta dos materiais e objetos 

 Materiais e objetos de uso corrente 

 Água 

 Som 

 Manuseamento de objetos em situações concretas 

 

NATUREZA 

À descoberta do ambiente natural 

 Manifestações da vida vegetal/animal 

 Cores, sons e cheiros da Natureza 
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Componente do Currículo: Educação Artística 

 
Artes Visuais 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Descoberta e Organização progressiva de superfícies 

 Desenho 

 Impressão 

 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

 Recorte, colagem, dobragem 

Descoberta e Organização progressiva de volumes 

 Modelagem e escultura 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Descoberta e Organização progressiva de superfícies 

 Desenho 

 Impressão 

 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

 Recorte, colagem, dobragem 

Descoberta e Organização progressiva de volumes 

 Construções 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 Descoberta e Organização progressiva de superfícies 

 Desenho 

 Pintura sugerida 

 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

 Recorte, colagem, dobragem 

 Tecelagem e costura 

 Cartazes 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

Dramática/Teatro 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 
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Jogos de Exploração 

 Corpo 

 Voz 

 

Jogos Dramáticos 
 Linguagem não verbal 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Jogos de Exploração 

 Espaço 

 Objetos 

 

Jogos Dramáticos 

 Linguagem verbal 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Jogos Dramáticos 

 Linguagem não verbal 

 Linguagem verbal e gestual 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

Música 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 
Jogos de Exploração 

 Voz 

 Corpo 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Jogos de Exploração 

 Voz 

 Corpo      

 Instrumentos 

 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

 Desenvolvimento auditivo 

 Expressão e criação musical 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 
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Jogos de Exploração 

 Voz 

 Corpo 

 Instrumentos 

 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

 Desenvolvimento auditivo 

 Expressão e criação musical 

 Representação do som 

 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

Dança 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 
Exploração do movimento - Apropriação e reflexão 

 Corpo 

 Espaço 

 Tempo e dinâmica 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 
Exploração do movimento_ Interpretação e comunicação 

 Papeis coreográficos 

 Símbolos gráficos para registo de sequências de dança 

 Observação de trabalhos, apreciação crítica 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 
Exploração do movimento_ Experimentação e criação 

 Sequências de movimentos: recriar e construir 

 Sugestões para ultrapassar situações-problema propostas 

 Símbolos gráficos para registo de sequências de dança 
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Componente do Currículo: Educação Física 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Perícias e manipulações 

 Ações motoras básicas 

 

Deslocamentos e equilíbrios 

 Ações motoras básicas de deslocamentos 

 

Jogos 

 Jogos de exploração de situações espaciotemporais e conhecimento do corpo 

 

Atividades Rítmicas expressivas 

 Combinação de movimentos rítmicos corporais 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Perícias e manipulações 

 Ações motoras básicas 

 

Deslocamentos e equilíbrios 

 Ações motoras básicas de deslocamentos 

 

Jogos 

 Jogos de habilidades básicas de situações espaciotemporais e conhecimento do corpo 

 

Atividades Rítmicas expressivas 

 Combinação de movimentos rítmicos corporais 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Perícias e manipulações 

 Ações motoras básicas 

 

Jogos 

 Jogos de habilidades básicas: equilíbrio, deslocamentos, lançamentos… 

Percursos na Natureza 

 Percursos envolvendo marcha, corrida, transposição de obstáculos… 
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 Componente do Currículo: Apoio ao Estudo  

 

Componente do Currículo: Oferta Complementar 
 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

“Preservar o Meio 

Ambiente – Reciclar” 

 

- Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) 

e a necessidade da sua preservação. 

- Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de 

desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

 

 
Cidadania e Desenvolvimento 

 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 
Atitudes 
e 
Métodos de Estudo 
 

 

 Desenvolver a capacidade de atenção/concentração.  

 Desenvolver hábitos de trabalho/estudo. 

 Criar hábitos de confiança em si mesmo. 

 Explorar diferentes estratégias de estudo, aplicáveis às diversas áreas 

de ensino. 

 Identificar dúvidas e dificuldades, sobretudo nas áreas de Português e 

Matemática. 

 Desenvolver competências de controlo, planeamento e organização do 

estudo. 

 Vivenciar e valorizar o trabalho em grupo. 

 

Português 
e 
Matemática 

 

 Reforçar aprendizagens. 

 Desenvolver o gosto pela leitura. 

 Desenvolver o gosto pela escrita. 

 Desenvolver técnicas de produção de diversos tipos de texto. 

 Experienciar o enriquecimento produzido pela leitura de textos diversos. 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio. 

 Treinar a memorização. 

TIC  
Processamento de textos (ferramentas básicas) 

CONTEÚDOS 

 

Tema - Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental 

 Conhece comportamentos que promovam o bem-estar, a saúde e o ambiente 

 Adota comportamentos que promovem a saúde, bem-estar e a responsabilidade ambiental 

 Desenvolve competências de participação ativa 

 


