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Área Disciplinar: Português 

1º PERÍODO 

Domínios/Conteúdos 

 

ORALIDADE 

INTERAÇÃO DISCURSIVA 

 Princípio da cortesia 

 Princípio da 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 

 Aviso, recado, convite 

 Expressão orientada: simulação e dramatização; pontos de vista; retoma do assunto; justificação de 

opiniões, atitudes e opções; informação pertinente; resumo de ideias. 

 
LEITURA E ESCRITA 

FLUÊNCIA DE LEITURA: velocidade, precisão e prosódia 

 Palavras e textos (progressão) 

 

COMPREENSÃO DE TEXTO 

 Texto de caraterísticas narrativas; descrição 

 Retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, notícia, carta, convite, aviso, banda desenhada 

 Vocabulário: alargamento temático 

 Paráfrase 

 Sentidos do texto: tema, subtema e assunto; sínteses parciais; diferentes interpretações 

 Pesquisa e registo de informação 

 

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 

 Carta, convite; diálogo e legenda para banda desenhada 

 Planificação de texto: relacionação, organização, hierarquização de ideias 
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 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 (Lista em Anexo); outros textos literários 

selecionados pelo aluno, sob orientação (Listagem PNL) 
 Leitura expressiva: individual; em grupo; em coro 

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 – ação, 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 

 Reescrita de texto a partir de perspetivas de personagens 

 

 
GRAMÁTICA 

CLASSE DE PALAVRAS 
 Nome comum coletivo 
 Adjetivo qualificativo e numeral 
 Verbo 
 Advérbio de quantidade e grau 
 Pronome pessoal (forma tónica e forma átona); pronome demonstrativo e pronome possessivo 

 Preposição 

 
MORFOLOGIA E LEXICOLOGIA 
 Nomes e adjetivos terminados em consoante: flexão em número e em género 
 Nomes: variação em grau 

 Graus dos adjetivos 
 Flexão de verbos regulares e irregulares: indicativo (pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro), 

imperativo 
 Pronome pessoal e retoma da referência nominal 
 Radicais 

 Prefixos e sufixos 
 Palavras simples e palavras complexas 
 Famílias de palavras 

 
SINTAXE 
 Funções sintáticas: sujeito e predicado 
 Tipos de frase: frase imperativa 
 Discurso direto e discurso indireto 
 Expansão e redução de frases (consolidação) 
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA/PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Ao longo do Ano Letivo 

Reconto; 
Texto oral e escrito; 

Funções da leitura; 
Estratégias de leitura; 
Leitura em voz alta; 
Leitura orientada; 
Tipos e formas de leitura; 

Articulação, acento, entoação e pausa. 

AUTORES E OBRAS  

 
1º Período 

1 - António Botto - “O menino recompensado”, in Histórias do Arco da Velha 

2 - António Manuel Couto Viana – “Versos de Cacaracá” (escolher 8 poemas) 

3 - António Torrado – “Teatro às Três Pancadas” (escolher 3 peças) 

http://www.youtube.com/watch?v=sJiK3jwHCwY 

 

2º Período 

4- José Saramago – “A Maior Flor do Mundo” 

http://cataflash.catalivros.org/m005/AV_0032_FOL_transicao_a_maior_flor_do_mundo.html 

http://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U 

5 - Matilde Rosa Araújo – “Mistérios” (escolher 8 poemas) 

 

3º Período 

6 - Mia Couto – “O Gato e o Escuro” 

7 - Oscar Wilde – “O Gigante Egoísta”  

 

 

Área Disciplinar: Matemática 

1º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

NO - NÚMEROS NATURAIS 

 Extensão das regras de construção dos números (grandezas infinitas); 

 Bilião. 

NO - NÚMEROS RACIONAIS NÃO NEGATIVOS 

 Frações; 

 Decimais. 

NO - DIVISÃO INTEIRA 

 Divisão inteira; 

 Divisão (com divisores até dois dígitos); 

 Divisores de um número natural até 100; 

 Problemas de vários passos envolvendo os números naturais e as quatro operações. 

GM - LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO 

http://www.youtube.com/watch?v=sJiK3jwHCwY
http://cataflash.catalivros.org/m005/AV_0032_FOL_transicao_a_maior_flor_do_mundo.html
http://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U
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 Ângulo formado por duas direções; vértice do ângulo; 

 Ângulos com a mesma amplitude; 

 A meia volta e o quarto de volta associado a ângulos. 

GM - FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 Ângulos: 

- Ângulos convexos e côncavos; 

- Ângulos verticalmente opostos; 

- Ângulos nulos, rasos e giros; 

- Critério de igualdade de ângulos; 

- Ângulos adjacentes; 

- Comparação da amplitude de ângulos; 

- Ângulos retos, agudos e obtusos. 

 

COMUM A TODOS OS DOMÍNIOS/CONTEÚDOS: Problemas de vários passos envolvendo os 

conhecimentos definidos para este período. 

 

2º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

NO - NÚMEROS RACIONAIS NÃO NEGATIVOS 

 Frações equivalentes (multiplicação); 

 Simplificação de frações (termos pertencentes às tabuadas do 2 e do 5 ou ambos múltiplos de 10). 

 

NO - MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO (NÚMEROS RACIONAIS NÃO NEGATIVOS) 

 Multiplicação e divisão de números racionais por naturais e racionais (fração unitária); 

 Produto e quociente de uma dízima por 10, 100, 1000 e 0,1, 0,01, 0,001; 

 Uso do algoritmo da divisão para obtenção de aproximações na forma de dízima de números racionais; 

 Uso do algoritmo da multiplicação de números racionais representados por dízimas finitas. 

 

GM - FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 Propriedades geométricas: 

- Retas concorrentes, perpendiculares e paralelas; 

- Retas não paralelas que não se intersetam; 

- Planos paralelos; 

- Retângulos como quadriláteros de ângulos retos; 

- Polígonos regulares; 

- Polígonos geometricamente iguais; 

- Paralelepípedos retângulos; dimensões; 

- Prismas retos; 

- Planificações de cubos, paralelepípedos e prismas retos; 

-Pavimentações do plano. 

 

GM - MEDIDA 

 Área: 

- Unidades de área do sistema métrico; 

- Medição de áreas em unidades de sistema métrico; conversões; 

- Unidades de medida agrária; conversões; 

- Área de retângulos (números inteiros numa subunidade). 

 

COMUM A TODOS OS DOMÍNIOS/CONTEÚDOS: Problemas de vários passos envolvendo os 

conhecimentos definidos para este período. 

 

3º PERÍODO 
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Domínios /Conteúdos 

GM - MEDIDA 

 Volume: 

- Medição de volumes em unidades cúbicas; 

- Fórmula para o volume do paralelepípedo retângulo (arestas de medida inteira); 

- Unidades de volume do sistema métrico (m3, dm3, cm3); conversões; 

- Decímetro cúbico e litro (relação). 

OTD - ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 Tratamento de dados: 

- Frequência relativa; 

- Noção de percentagem. 

 

COMUM A TODOS OS DOMÍNIOS/CONTEÚDOS: Problemas de vários passos envolvendo os 

conhecimentos definidos para este período. 

 

Área Disciplinar: Estudo do Meio 

1º Período 

Blocos/Domínios/Conteúdos 

 À DESCOBERTA DE SI PRÓPRIO 

 O Corpo Humano: 

- os ossos, os músculos e a pele. 

 A Segurança do Corpo: 

- a segurança do corpo; 

- a segurança e prevenção de incêndios; 

- os sismos 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

 O passado do meio local e o passado nacional: 

- o passado do meio local; 

- as fontes históricas; 

- as datas da história; 

- os primeiros povos da Península Ibérica; 

- a Reconquista Cristã; 

- a formação de Portugal; 

- os Descobrimentos portugueses; 

- a Restauração da Independência; 

- o fim da Monarquia e a Implantação da República. 

 Portugal nos séculos XX e XXI: 

- o Estado Novo e a ditadura; 

- a Revolução do 25 de Abril de 1974; 

- os feriados nacionais; 

- os símbolos nacionais.  

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

 Manusear objetos em situações concretas; 

 Realizar experiências com eletricidade, com o som e com o ar. 

 

2º PERÍODO 

Blocos/Domínios /Conteúdos 
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À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

 Os astros e os aspetos físicos do meio: 

- os astros; 

- a água no planeta Terra. 

 

 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

 Aspetos físicos de Portugal: 

- os rios de Portugal; 

- as formas de relevo em Portugal. 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

 O contacto entre a terra e o mar: 

- as representações da Terra no globo e no planisfério; 

- a paisagem junto à costa; 

- a costa portuguesa; 

- os seres vivos das regiões costeiras. 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

 Realizar experiências com a água; 

 Realizar experiências com materiais de uso corrente; 

 Manusear objetos em situações concretas. 

 

3º PERÍODO 

Blocos/Domínios /Conteúdos 

 À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE OS ESPAÇOS 

 Portugal na Europa e no Mundo: 

- os diferentes tipos de aglomerados populacionais; 

- Portugal na Europa e no Mundo; 

- os Portugueses no Mundo.  

 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE 

 Atividades económicas: 

- as principais atividades produtivas nacionais; 

- o setor primário; 

- o setor secundário; 

- o setor terciário; 

- desequilíbrios do ambiente; 

- preservação do ambiente. 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

 Manusear objetos em situações concretas; 

 Realizar experiências com a eletricidade; 

 Realizar experiências com a água. 

 

Área Disciplinar: Inglês 

1º PERÍODO 

DOMÍNIOS/CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
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ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Recuperação e consolidação das aprendizagens realizadas ao longo do 3º período do ano letivo 2019/2020; 

 Escola e rotinas escolares (linguagem de sala de aula, locais da escola); 

 Objetos pessoais; 

 Numerais cardinais até 100; 

 Numerais ordinais nas datas; 

 Reciclagem/Proteção do planeta; 

 Animais (da quinta e da selva/zoológico); 

 Vocabulário e atividades de outono. 

Compreensão do oral 

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

familiar e com apoio visual; 

 Compreensão de instruções simples para completar pequenas tarefas; 

 Acompanhamento de sequências de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual; 

 Identificação de palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções. 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Leitura de pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido; 

 Compreensão de instruções muito simples com apoio visual;  

 Desenvolvimento da numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio. 

Produção escrita  

 Legendagem de sequências de imagens; 

 Preenchimento de espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas; 

 Escrita de frases sobre si próprio de forma muito elementar; 

 Escrita sobre as suas preferências de forma muito simples. 

 

Interação oral 

 Utilização de formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas; 

 Perguntar e responder sobre preferências pessoais; 

 Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados; 

 Interação com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente; 

 Participação numa conversa com trocas simples de informação sobre temas familiares. 

Produção oral  

 Comunicação de informação pessoal elementar;  
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 Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas; 

 Dizer rimas, lengalengas e cantar; 

 Indicar o que é, ou não, capaz de fazer. 

2º PERÍODO 

ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Comida e alimentação saudável; 

 As horas; 

 Corpo humano; 

 Descrição física; 

 Locais da cidade; 

 Partes da casa; 

 Objetos domésticos. 

 Vocabulário e atividades de inverno e primavera. 

Compreensão do oral 

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

familiar e com apoio visual; 

 Compreensão de instruções simples para completar pequenas tarefas; 

 Acompanhamento de sequências de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual; 

 Identificação de palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções. 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Leitura de pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido; 

 Compreensão de instruções muito simples com apoio visual. 

Produção escrita  

 Legendagem de sequências de imagens; 

 Preenchimento de espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas; 

 Escrita de frases sobre si próprio de forma muito elementar; 

 Escrita sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Interação oral 

 Utilização de formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas; 

 Perguntar e responder sobre preferências pessoais; 

 Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados; 

 Interação com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente; 

 Participação numa conversa com trocas simples de informação sobre temas familiares. 
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Produção oral  

 Comunicação de 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. 

3º PERÍODO 

ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS 

 Os cinco sentidos. 

 Regras de segurança na praia; 

 Vocabulário e atividades de verão. 

Compreensão do oral 

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

familiar e com apoio visual; 

 Compreensão de instruções simples para completar pequenas tarefas; 

 Acompanhamento de sequências de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual; 

 Identificação de palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções. 

Compreensão escrita 

 Identificação de vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

 Leitura de pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido; 

 Compreensão de instruções muito simples com apoio visual;  

 Desenvolvimento da literacia, fazendo exercícios de rima e sinonímia. 

Produção escrita  

 Legendagem de sequências de imagens; 

 Preenchimento de espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas; 

 Escrita de frases sobre si próprio de forma muito elementar; 

 Escrita sobre as suas preferências de forma muito simples. 

Interação escrita 

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

 Resposta a um email, chat ou mensagem de forma simples. 

Interação oral 

 Utilização de formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas; 

 Perguntar e responder sobre preferências pessoais; 

 Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados; 

 Interação com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente; 
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 Participação numa conversa com trocas simples de informação sobre temas familiares. 

Produção oral  

 Comunicação de 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. 

Ao longo do ano letivo 

Competência intercultural 

 Reconhecimento de elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio e identificação de 

pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura; 

 Identificação dos espaços à sua volta (a sua comunidade); 

 Reconhecimento de elementos da cultura anglo-saxónica; 

 Identificação de festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com as mesmas; 

 Identificação de vocabulário relacionado com a alimentação. 

Competência estratégica 

 Valorização do uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula; 

 Reformulação da sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir 

mensagens ao outro; 

 Preparação, repetição e memorização de uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e 

apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa; 

 Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, ouvir os outros e refletir criticamente sobre o 

que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões; 

 Demonstração de atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank you, 

solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor; 

 Planeamento, organização e apresentação de uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo; 

 Comunicação com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas 

para produção e comunicação online; 

 Contribuição para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências 

reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas; 

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

 Ouvir, 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;  
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 Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 

 

Área Disciplinar: Educação Artística  

Expressão Plástica 

1º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

  
DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE VOLUMES 

Construções 

 Exploração da tridimensionalidade 

 

Modelagem e escultura 

 Exploração da resistência e da plasticidade de materiais (terra, barro, pasta de papel…)  

 Modelagem usando apenas as mãos e com recurso a utensílios 

 Esculpir usando diferentes materiais (sabão, casca de árvore macia…) 

 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES 

Desenho de expressão livre 

 Desenho em vários suportes  

 Exploração de possibilidades técnicas 

EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE EXPRESSÃO 

Recorte, colagem e dobragem 

 Exploração de diferentes materiais fazendo composições 

Cartazes 

 Composições com fins comunicativos 

 

2º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES  

Pintura de expressão livre  

 Pintura em suportes neutros 

 Exploração de possibilidades técnicas 

 

Atividades gráficas sugeridas 

 Ilustrações  

 Sequências de imagens e frisos de cores  

 Desenho em superfícies não planas e em suportes previamente preparados 

 Utilização da régua, do esquadro e do compasso  

 Desenho de mapas e plantas 

 

EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE EXPRESSÃO 

Recorte Colagem e Dobragem 

 Dobragens 

 

Tecelagem e costura 

 Desfazer diferentes texturas 

 Entrançar 

 Tecelagem em teares de cartão 

3º PERÍODO 
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Domínios /Conteúdos 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE VOLUMES 

Construções 

 Exploração da tridimensionalidade 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES 

Atividades gráficas sugeridas 

 Ilustrações 

 

Atividades de pintura sugerida 

 Exploração de diversos materiais e técnicas  

 Pintura em superfícies não planas 

 Jogos de simetria 

EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE EXPRESSÃO 

Recorte colagem e dobragem 

 Dobragens 

Impressão 

 Estampagens e impressões com recurso a diferentes materiais 

Fotografia 

 Utilizar a máquina fotográfica para recolha de imagens 

 

Expressão e Educação Dramática 

1º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Corpo 

 Voz 

 Espaço 

 Objetos  

JOGOS DRAMÁTICOS 

 Linguagem verbal e não verbal 

2º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Corpo 

 Voz 

 Espaço 

 Objetos  

 
JOGOS DRAMÁTICOS 

 Linguagem verbal e não verbal 

 

3º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 
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JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Voz 
 

JOGOS DRAMÁTICOS 

 Linguagem verbal e não verbal 

 Linguagem verbal e gestual 

 

Expressão e Educação Musical 

1º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Voz 

 Corpo 

 

EXPERIMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL 

 Desenvolvimento auditivo 

 Representação do som 

2º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Voz 
 Corpo 

 

EXPERIMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL 

 Desenvolvimento auditivo 

 Representação do som 

3º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 Voz 
 Corpo 

 

EXPRESSÃO DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL 

 Expressão e criação musical 

 

Área Disciplinar: Expressão e Educação Físico-Motora 

1º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

GINÁSTICA 

 Habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos.  

JOGOS 

 Jogos coletivos 



 

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

   

ATIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS 

 Combinação de deslocamentos, movimentos e equilíbrios de acordo com estruturas rítmicas e melodias 

 Dança  

2º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

GINÁSTICA 

 Habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos 

 

JOGOS 

 Jogos coletivos 

 
ATIVIDADES RITMICAS EXPRESSIVAS  

 Combinação de deslocamentos, movimentos e equilíbrios de acordo com estruturas rítmicas e melodias 

 Dança  

3º PERÍODO 

Domínios /Conteúdos 

GINÁSTICA 

 Habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos 

JOGOS 

 Jogos coletivos 

ATIVIDADES RITMICAS EXPRESSIVAS  

Dança 
 

PERCURSOS NA NATUREZA 

 Realização de percursos combinando habilidades com recurso a pontos de referência. 

 

Apoio ao Estudo 

Ao longo do Ano Letivo 

Estratégias cognitivas 

Português 

Treino da leitura; 

Identificação de palavras-chave num texto; 

Utilização do índice; 

Uso do dicionário; 

Técnicas de análise - selecionar a informação pertinente, parafrasear um texto, aplicar técnicas de 

sublinhado; 

Técnicas de síntese - utilizar o resumo; 

Receção de informação - organizar o caderno, saber escutar, recolher informação em textos escritos; 

Objetivos do estudo - compreender e interpretar;  

Avaliação - criar estratégias para lidar com diferentes tipos de avaliação: oral (praticar descrição); escrita 

(praticar leitura completa das perguntas, apresentação, redação). 

 



 

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

Matemática 

Leitura, interpretação e elaboração de gráficos, tabelas e diagramas; 

Resolução de problemas; 

Exercícios específicos de reforço/ampliação das aprendizagens (Português e Matemática). 

TIC 

Processamento de textos (ferramentas básicas). 

Educação para a Cidadania 

Regras de convivência e segurança (elaboração e compromisso); 

Valores. 

 

Reforço nas disciplinas de Português e Matemática, integrando ações de educação para a cidadania e TIC de 

forma transversal. 

 

Oferta Complementar - Mandarim 

Ao longo do Ano Letivo 

Mandarim (planificação pelo docente colocado) 

 

 


