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Componente do Currículo: Português 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 
Compreensão do 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 

 Texto e imagem 

 Leitura em voz alta 

 Tipos e formas de leitura/Estratégias 

 Compreensão leitora 

 Assunto/Ideia principal 

 Palavras-chave 

 Fronteira de palavra 

 Vocabulário relativo ao livro 

 Personagem; espaço e tempo; ação 

 

Escrita 

 Textualização (reescrita de poemas; escrita de rimas e de frases) 

 Texto descritivo – planificação e textualização 

 Escrita – planificação e textualização (esquemas, quadros) 

 Sinais de pontuação 

 Legenda 

 

GRAMÁTICA 

 Sílabas 

 Sons e fonemas 

 Ordem Alfabética/Dicionário 

 Sinónimos e Antónimos 

 Género e Número 

 Sinais de pontuação (!/?/,/./:) 

 Determinante artigo (definido e indefinido) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 
Compreensão do oral 

 Entoação e ritmo 

 Leitura Orientada 

 Vocabulário: sinónimos; antónimos; famílias de palavras; campo semântico; campo lexical; 

 Instruções; indicações 

 Informação essencial e acessória 

 Tema e assunto 

 

Expressão oral 

 Articulação, acento, entoação, pausa 

 Intencionalidade comunicativa – instrução/recado/pedido 

 Grupo Nominal e Grupo Verbal; expansão dos grupos 

 Vocabulário 

 Relato: sequencialização das ações 

 Reconto 

 Formas de tratamento e princípio de cortesia 

 Regras e papéis da interação oral 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura 

 Vocabulário 

 Vocabulário relativo ao livro: título; subtítulo; capa; contracapa; lombada; ilustração; ilustrador; autor 

 Compreensão leitora 

 Técnicas de localização da informação: palavras-chave; formas de destaque (negrito, itálico, sublinhado) 

 Estratégias de leitura 

 Assunto/Ideia principal 

 Ideia essencial e acessória 

 Leitura em voz alta 

 Leitura orientada 

 Instruções e indicações 

 Tipos de perguntas 

 Personagem, espaço, tempo, ação 

 

Escrita 

 Configuração gráfica: espaço, margem, período, parágrafo 

 Sinais de pontuação 

 Textualização: texto narrativo (introdução, desenvolvimento e conclusão); texto instrucional; texto 

expositivo; (planificação e textualização) 

 Fórmulas de fecho e abertura das histórias 

 Planificação de textos – esquemas, quadros, listas de palavras, configuração gráfica, parágrafos 

 Listas de palavras; esquemas; quadros; configuração gráfica 

 Legenda 

 

GRAMÁTICA 

 Nomes (próprio, comum) 

 Sinónimos/antónimos 

 Sons e fonemas 

 Ordem alfabética/dicionário 
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 Flexão nominal (singular e plural) 

 Adjetivo 

 Verbos  

 Sílaba (monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo) 

 Sujeito e predicado 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

ORALIDADE 
Compreensão do oral 

 Vocabulário: sinónimos, antónimos, famílias de palavras, campo semântico, campo lexical, tema e assunto 

 Instruções; indicações; informação essencial e acessória; tema e assunto; reconto; texto oral e texto escrito 

 

Expressão oral 

 Intencionalidade comunicativa: pergunta, pedido, aviso, recado, instrução 

 Relato: sequencialização das ações 

 Texto oral e texto escrito 

 Vocabulário 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura 

 Funções da leitura 

 Estratégias de leitura 

 Vocabulário relativo ao livro: título; subtítulo; capa; contracapa; lombada; ilustração; ilustrador; autor; 

 Instruções, indicações 

 Assunto, ideia principal 

 Tipos de perguntas 

 Leitura em voz alta 

 Texto narrativo; texto descritivo; texto instrucional 

 Personagem, espaço, tempo, ação 

 

Escrita 

 Tipos de texto 

 Introdução, desenvolvimento e conclusão 

 Sinais de pontuação 

 Listas de palavras; esquemas; quadros; configuração gráfica 

 Legenda 

 Revisão 

 

GRAMÁTICA 

 Vocabulário 

 Sons e fonemas 

 Sujeito / predicado 

 Nome / verbo / adjetivo 

 Família de palavras 

 

INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA (1º, 2º e 3º Períodos) 

 Reconto 

 Texto oral e escrito 

 Funções da leitura 
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Componente do Currículo: Matemática 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Numerais ordinais até ao centésimo; 

 Números naturais até à dezena de milhar; 

 Contagens progressivas e regressivas com saltos fixos. 

Representação decimal de números naturais 

 Leitura por classes e por ordens até à dezena de milhar; 

 Decomposição decimal com números até à dezena de milhar; 

 Arredondamentos.  

Adição e subtração de números naturais 

 Algoritmos da adição e da subtração envolvendo números até à dezena de milhar; 

 Estratégias de leitura 

 Leitura em voz alta 

 Leitura orientada 

 Tipos e formas de leitura 

 Articulação, acento, entoação, pausa 

 Audição da leitura e leitura de textos literários 

 Compreensão do essencial dos textos escutados e lidos 

 Apreciação de textos literários em termos pessoais e criativos 

 

LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 3.º ANO 

Alice Vieira  
Álvaro Magalhães  

 

A Arca do Tesouro ,– Um Pequeno Conto Musical OU   
O Senhor do seu Nariz e outras Histórias 

António Torrado  
 
 

Guerra Junqueiro  
  

Irene Lisboa  
 

Luísa Dacosta 

Trinta por uma Linha (escolher 6 contos) OU  
O Mercador de Coisa Nenhuma  
 
“Boa sentença”, “O fato novo do Sultão”, “João Pateta” in Contos para a 
Infância OU, 
“A Pata Rainha”, “O Vento”, “Os Príncipes Gémeos” in Queres Ouvir? Eu Conto 
 
Robertices 
 

Luísa Ducla Soares    
Vergílio Alberto Vieira  

 
Matilde Rosa Araújo 

Poemas da Mentira e da Verdade (escolher 8 poemas) OU  
A Cor das Vogais (escolher 8 poemas) 
 
,As Fadas Verdes (escolher 8 poemas)  
 

Perrault 
( trad. Maria Alberta Menéres)  

Carlo Collodi 
(trad. José Colaço Barreiros) 

Contos de Perrault  OU   
 
 
Aventuras de Pinóquio 
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 Problemas de até três passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar, comparar ou completar. 

 

Multiplicação de números naturais 

 Tabuadas do 7, 8 e 9 (construir e saber de memória); 

 Múltiplo de um número; 

 Cálculo mental: produto por 10, 100, 1000…; produto de um número de um algarismo por um número de 

dois algarismos; 

 Algoritmo da multiplicação envolvendo números até à dezena de milhar; 

 Critérios de reconhecimento de múltiplos de 2, 5 e 10; 

 Problemas até três passos envolvendo situações multiplicativas nos sentidos aditivo e combinatório. 

 

Divisão inteira 

 Divisão inteira por métodos informais; 

 Relação entre dividendo, divisor, quociente e resto; 

 Cálculo mental: divisões inteiras com divisores e quocientes inferiores a 10. 

 

Números racionais não negativos 

 Fração como representação de medida de comprimento e de outras grandezas; números fracionários; 

 Termos “numerador” e “denominador”; 

 Representação de frações na reta numérica. 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Localização e orientação no espaço 

 Segmentos de reta paralelos e perpendiculares em grelhas quadriculadas; 

 Direções perpendiculares e quartos de volta; 

 Direções horizontais e verticais; 

 Coordenadas em grelhas quadriculadas. 

 

Medida 

 Tempo 

- Minutos e segundos; leitura do tempo em relógios de ponteiros; 

- Conversões de medida de tempo; 

- Adições e subtrações de medidas de tempo. 

 Dinheiro 

- Adições e subtrações de quantias de dinheiro. 

 Problemas 

 Problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e tratamento de dados 

 Frequência absoluta; 

 Problemas envolvendo a análise e organização de dados e frequência absoluta. 

 Moda; 

 Mínimo, máximo e amplitude; 

 Problemas envolvendo a análise e organização de dados, frequência absoluta, moda, extremos e amplitude. 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Números naturais até ao milhão; 



 

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

 Contagens progressivas e regressivas com saltos fixos. 

 

Representação decimal de números naturais 

 Leitura por classes e por ordens com números até ao milhão; 

 Decomposição decimal com números até ao milhão; 

 Arredondamentos.  

Adição, subtração e multiplicação de números naturais 

 Algoritmos da adição, da subtração e da multiplicação envolvendo números até ao milhão; 

 Problemas de até três passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, retirar, comparar ou completar e 

envolvendo situações multiplicativas nos sentidos aditivo e combinatório. 

 

Divisão inteira 

 Termos “divisor” e “múltiplo”; 

 Divisões inteiras com divisor e quociente inferiores a 10; disposição habitual do algoritmo; 

 Divisor de um número, número divisível por outro; relação entre múltiplo e divisor; 

 Problemas até três passos envolvendo situações de partilha equitativa e de agrupamento. 

Números racionais não negativos 

 Frações equivalentes e noção de número racional; 

 Ordenação de números racionais positivos; 

 Ordenação de números racionais representados por frações com o mesmo numerador ou o mesmo 

denominador, ou utilizando a reta numérica ou a medição de outras grandezas; 

 Frações próprias. 

Adição e subtração de racionais não negativos representados por frações 

 Adição e subtração na reta numérica por justaposição de segmentos de reta; 

 Adição e subtração de números racionais representados por frações com o mesmo denominador; 

 Elemento neutro da adição. 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Figuras geométricas 

 Circunferência, círculo, superfície esférica e esfera; centro, raio e diâmetro; 

 Identificação de eixos de simetria em figuras planas. 

 

Medida 

 Comprimento 

- Unidades de medida de comprimento do sistema métrico; conversões. 

 Capacidade 

- Unidades de capacidade do sistema métrico; conversões; 

- Medições de capacidades em unidades do sistema métrico. 

 Problemas 

Problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Representação e tratamento de dados 

 Diagramas de caule-e-folhas; 

 Problemas envolvendo a análise e a organização de dados. 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais 

 Numeração romana. 

Adição e subtração de racionais não negativos representados por frações 

 Produto de um número natural por um número racional representado por uma fração unitária; 

 Decomposição de um número racional na soma de um número natural com um número racional representável 

por uma fração própria. 

Representação decimal de racionais não negativos  

 Frações decimais; representação na forma de dízimas finitas; 

 Redução de frações decimais ao mesmo denominador; adição de números racionais representados por frações 

decimais com denominadores até mil; 

 Decomposição decimal de um número racional representado na forma de uma dízima finita. 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Medida 

 Massa 

- Unidades de massa do sistema métrico; conversões; 

- Pesagens em unidades do sistema métrico; 

- Relação entre litro e quilograma. 

 Área 

- Medições de área em unidades quadradas; 

- Fórmula para a área do retângulo de lados de medida inteira. 

 Problemas 

Problemas de até três 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 

 

 

Componente do Currículo: Estudo do Meio 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

SOCIEDADE 

À descoberta de si mesmo 

 Naturalidade e nacionalidade 
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- Freguesia, concelho, distrito e país. 

 Símbolos locais 

- Bandeiras e brasões da freguesia, do concelho e do distrito. 

 

NATUREZA 

 O seu corpo 

- Algumas funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, excretora e reprodutora/sexual), órgãos 

e fenómenos relacionados (fome, hemorragias, movimentos respiratórios…); 

- Situações agradáveis e desagradáveis; 

- Estados psíquicos e respetivas reações físicas; 

- Sentimentos. 

 A saúde do seu corpo 

- Importância do ar puro e do sol; 

- Perigos relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. 

 A segurança do seu corpo 

- Primeiros socorros. 

TECNOLOGIA  

À descoberta dos materiais e objetos 

 Manusear objetos em situações concretas: tesoura, máquina fotográfica, lupa… 

- Cuidados na sua utilização; 

- Importância da leitura das instruções/normas de utilização. 

 

SOCIEDADE 

 À descoberta dos outros e das instituições 

 Família 

- Relações de parentesco. 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

SOCIEDADE 

À descoberta dos outros e das instituições 

 O passado familiar mais longínquo 

- Datas e factos significativos da história familiar; 

- Locais importantes da história familiar; 

- A década. 

 O passado do meio local 

- Figuras da história local; 

- Factos e datas importantes da história local; 

- Vestígios do passado; 

- Importância do património local. 

 Símbolos regionais 

- Bandeiras e hinos das regiões autónomas (Açores e Madeira). 

 Outras culturas 

- Aspetos culturais das minorias. 

 

NATUREZA 

À descoberta do ambiente natural 
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 Os seres vivos do ambiente próximo 

- Comparar e classificar animais e plantas segundo critérios definidos; 

- Reprodução das plantas; 

- Utilidade das plantas; 

- Fatores do ambiente que condicionam a vida animal e vegetal; 

- Cadeias alimentares.  

 Aspetos físicos do meio local 

- Tipos de solo; 

- Rochas existentes no ambiente próximo; 

- Formas de relevo existentes na região; 

- Meios aquáticos existentes na região. 

 Os astros 

- O Sol (fonte de luz e calor e posições ao longo do dia); 

- Pontos cardeais; 

- Distinção de estrelas e planetas. 

TECNOLOGIA  

À descoberta dos materiais e objetos  

 Experiências com a luz 

- Fontes luminosas; 

- Passagem da luz pelos objetos; 

- Sombras; 

- Reflexão da luz. 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

SOCIEDADE/ NATUREZA 

À descoberta das inter-relações entre os espaços 

 Itinerários 

- Pontos de partida e de chegada; 

- Itinerários (descrever e traçar). 

 Localização de espaços em relação a um ponto de referência 

- Processos de orientação (Sol, bússola…). 

 Os diferentes espaços da sua localidade 

- Função; 

- Representação icónica; 

- Localização numa planta. 

 Deslocação de seres vivos 

- Deslocação das pessoas; 

- Deslocações dos animais. 

 O comércio local 

- Contacto, observação e descrição de locais de comércio. 

 Meios de comunicação 

- Evolução dos meios de transporte; 

- Evolução dos meios de comunicação (pessoais e sociais). 

TECNOLOGIA  

À descoberta dos materiais e objetos 

 Experiências com ímanes 
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- Comportamento dos materiais em presença de um íman; 

- Magnetizar objetos metálicos; 

- Construção de uma bússola. 

 Experiências de mecânica 

- Experiências explorando forças (alavancas, quebra-nozes...), equilíbrios (balanças, móbiles…), 

transmissão do movimento (roldanas e rodas dentadas), elasticidade (molas e elásticos) e 

movimentos (pêndulos). 
 

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 

 Luz 

 Ímanes 

 Forças  mecânicas (alavancas, roldanas,…) 

 Manuseamento de objetos em situações concretas 

 

NATUREZA 

À descoberta do ambiente natural 

 Manifestações da vida vegetal/animal 

 Cores, sons e cheiros da Natureza 

 

Componente do Currículo: Inglês 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Saudações e apresentações elementares;  

 Identificação pessoal; 

 Sentimentos; 

 Numerais cardinais até 20; 

 Cores e formas; 

 Dias da semana;  

 Meses do ano; 

 Escola e rotinas; 

 Vocabulário e atividades de outono. 

 

Compreensão do oral 

 Compreensão de palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada;  

 Identificação de sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna;  

 Identificação de ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais;  

 Reconhecimento do alfabeto em Inglês. 

 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Compreensão de pequenas frases com vocabulário conhecido; 

 Desenvolvimento da literacia conhecendo o alfabeto em Inglês;  
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 Exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar 

combinações de sons e de letras mais frequentes;  

 Desenvolvimento da numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com a 

Matemática. 

 

Produção escrita  

 Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

 Ordenar palavras para escrever frases;  

 Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas;  

 Copiar e escrever palavras aprendidas;  

 Escrever os numerais aprendidos. 

 

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. 

 

Produção oral 

 Comunicar informação pessoal elementar;  

 Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Família;  

 Animais de estimação; 

 Vestuário; 

 Estações do ano; 

 Jogos; 

 Tempo atmosférico; 

 Vocabulário e atividades de inverno e primavera. 

 

Compreensão do oral 

 Compreensão de palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada;  

 Identificação de sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna;  

 Identificação de ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais. 

 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Compreensão de pequenas frases com vocabulário conhecido; 

 Exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar 

combinações de sons e de letras mais frequentes. 

 

Produção escrita  

 Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

 Ordenar palavras para escrever frases;  

 Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas;  

 Copiar e escrever palavras aprendidas. 

 

Interação oral 
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 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. 

 

Produção oral 

 Comunicar informação pessoal elementar;  

 Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Numerais cardinais até 50; 

 Meios de transporte; 

 Países e nacionalidades; 

 Vocabulário e atividades de verão. 

 

Compreensão do oral 

 Compreensão de palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada;  

 Identificação de sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna;  

 Identificação de ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais;  

 Acompanhamento da sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual. 

 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Compreensão de pequenas frases com vocabulário conhecido; 

 Exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar 

combinações de sons e de letras mais frequentes;  

 Desenvolvimento da numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com a 

Matemática. 

 

Interação escrita  

 Preenchimento de um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal; 

 Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 

Produção escrita  

 Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens;  

 Ordenar palavras para escrever frases;  

 Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas;  

 Copiar e escrever palavras aprendidas;  

 Escrever os numerais aprendidos. 

 

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. 

 

Produção oral 

 Comunicar informação pessoal elementar; 

  Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas previamente. 
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Ao longo do ano letivo 

 

Competência intercultural 

 Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si próprio;  

 Reconhecer características elementares da cultura anglo-saxónica. 

 Localizar alguns países no mapa e identificar as bandeiras nacionais;  

 Identificar climas distintos;  

 Identificar algumas festividades. 

 

Competência estratégica 

 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; 

 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;  

 Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo; 

 Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas;  

 Ler e reproduzir histórias;  

 Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares; 

 Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de 

aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos;  

 Reconhecer o significado de palavras muito simples, agrupadas por áreas temáticas e acompanhadas de 

imagens;  

 Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 

 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

 
Artes Visuais 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Descoberta e organização progressiva de superfícies 
 Desenho 

Exploração de técnicas diversas de expressão 

 Recorte, colagem, dobragem 

Descoberta e organização progressiva de volumes  

 Modelagem 

 Escultura 

 Construções 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Descoberta e organização progressiva de superfícies 
 Desenho 

 Pintura 

 

Exploração de técnicas diversas de expressão 
 Recorte, colagem, dobragem 

 
Descoberta e Organização progressiva de volumes 

 Modelagem e escultura 

 

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 

 Fotografia, transparências e meios audiovisuais 

 Cartazes 

 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

Dramática/Teatro 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Jogos de Exploração: 

 Corpo 

 Voz 

 Objetos 

 

 

Jogos Dramáticos: 

 Linguagem não verbal 

 Linguagem verbal 

 Linguagem verbal e gestual  

 Teatro 
 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 
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Jogos de Exploração 

 Espaço 

 Objetos 

 Corpo 

 Voz 
 

Jogos Dramáticos 
 Linguagem verbal 
 Linguagem não verbal 
 Linguagem verbal e gestual  
 Teatro 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Jogos de Exploração 

 Corpo 

 Voz 

 Espaços 

 Objetos 

 

Jogos Dramáticos 

 Linguagem não verbal 

 Linguagem verbal e gestual 

 Linguagem verbal 

 Teatro 

 

 

Componente do Currículo: Educação Artística 

Música 

 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Jogos de Exploração 

 Voz 

 Corpo 

 Instrumentos 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Jogos de Exploração 

 Voz 

 Corpo 

 Instrumentos 

 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

 Desenvolvimento auditivo 
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 Expressão e criação musical 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

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 

 

Ginástica 

 Habilidades gímnicas 

 

Jogos 

 Jogos  

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Ginástica 

 Habilidades gímnicas 

 

Jogos 

 Jogos  

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

 

Ginástica 

 Habilidades gímnicas 

 

Jogos 

 Jogos  

 

 

Componente do Currículo: Apoio ao Estudo  
 

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. 
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 Vivenciar e valorizar o trabalho em grupo. 

 

Português 
e 
Matemática 

 

 Reforçar aprendizagens. 

 Treinar o uso do dicionário. 

 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. 

 Tabelas. 

 
 

Componente do Currículo: Oferta Complementar 
 

DOMÍNIOS /CONTEÚDOS 

Mandarim (planificação pelo docente colocado) 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

CONTEÚDOS 

(Trabalhados de forma transversal) 

 

Tema – Saúde 

 

Educação Alimentar 

 Alimentação, nutrição e saúde   

 Direito à alimentação e segurança alimentar  

 Alimentação em meio escolar  

 
Atividade Física 

 Comportamento sedentário 

 Atividade física e desportiva 

 

 

 


