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PLANO DE ESTUDOS DE PORTUGUÊS – 1ºANO                                                                                                     ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

O tema que 
consta no 

documento das 
Aprendizagens 
Essenciais (AE) 
(é uma linha 

para cada tema) 

Um resumo das AE c/ 
indicação das páginas do 

documento 

Outras aprendizagens 
previstas que podem ser 

potenciadas pelas 
estratégias que vão ser 

desenvolvidas 

Indicação de como  os 
alunos vão aprender: 

atividade experimental, 
visita de estudo, 

projeto, … 

Indicando apenas as 
letras referentes às 

áreas que se 
pretendem 

desenvolver (as que 
estão nas AE e outras) 

As disciplinas que 
têm conteúdos 
que podem ser 
trabalhados em 

parceria (são 
sugestões que 

permitem, depois, 
construir a rede 

da pluri e 
interdisciplinarida

- de) 

É exemplo a 
Biblioteca, a 

Robótica e outros 
projetos que 

podem apoiar as 
aprendizagens ou 

as estratégias 
planeadas 

Indicação dos 
projetos ou dos 
parceiros que 

podem apoiar as 
aprendizagens (o 
ICM, a Junta de 

Freguesia, o 
Hospital, a cruz 

Vermelha,…) 

Indicar todos os 
instrumentos de 

avaliação que vão ser 
utilizados: caderno 

diário, guiões de 
observação, listas de 

verificação, 
questionários, 
portfólios, …) 

 

ORALIDADE 

 

 Respeitar regras 

da interação 

discursiva. 

 

 Escutar discursos 

breves para 

aprender e construir 

conhecimentos 

 

 Produzir 

discursos orais, 

com correção e 

diferentes 

finalidades, tendo 

em tendo em conta 

a situação e o 

interlocutor. 

 (Pág. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver: 

 O Respeito pela 

tradição cultural. 

 O sentido crítico, 

colaborativo e estético. 

 A capacidade de 

reflexão. 

 O Respeito pelo 

outro. 

 A autonomia e 

capacidade de realizar 

tarefas de 

aprendizagem. 

 A autoconfiança com 

base em novas 

destrezas, 

conhecimentos e 

competências. 

 Técnicas de trabalho 

e pesquisa. 

 A capacidade de ser 

interventivo na 

resolução de 

problemas no âmbito 

das suas vivências. 

 

 Audição de 

discursos para 

desenhar, registar 

e parafrasear. 

 

 Visionamento de 

discursos para 

distinção de 

situações de 

comunicação. 

  

 Observação de 

dados.  

 

 Registo de 

regularidades e 

padrões. 

 

 Jogos de 

simulação e 

dramatizações 

para assunção de 

diferentes papéis 

comunicativos. 

 

 -Debates 

 

 Comunicador 

 (A, B, D, E, H) 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ 

organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

 (A, B, E, F, H) 

Participativo/ 

colaborador  

 (B, C, D, E, F) 

 

 Matemática 

 

 Estudo do 

Meio 

 

 Educação 

artística 

 

 Educação 

Física 

 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 Ciências 

experimentais 

no 1º ciclo 

 

 Centro de 

saúde 

 Junta de 

Freguesia 

 Câmara 

Municipal 

 Associação 

de pais 

 ADCA 

 CRI 

 

 Fichas de 

trabalho; 

 

 Fichas de 

avaliação; 

 

 Trabalho de 

grupo/pares/indivi

dual; 

 

 Participação 

oral na sala de 

aula; 

 

 Trabalhos de 

casa; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação. 

 

 Relatórios e 

textos diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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LEITURA 

 

 Ler em voz alta 

palavras e textos. 

 

 Ler diferentes 

tipos de textos. 

 

 Apropriar-se de 

novos vocábulos. 

 

 Organizar a 

informação de um 

texto lido. 

 

 Relacionar o texto 

com conhecimentos 

anteriores. 

 

 Monitorizar a 

compreensão. 

(Pág. 5) 

  

 Segmentação de 

textos em frases e 

de frases em 

palavras. 
 

 Reconstituição 

dos textos. 
 

 Realização de 

passeios 

descoberta para 

identificação de 

material escrito e 

respetivas 

características. 
 

 Uso da leitura 

eletrónica. 
 

 Uso de recursos 

disponibilizados 

pelas TIC. 
 

  Inferências e 

deduções – ler nas 

“entrelinhas”.  
 

 Colocação de 

hipóteses. 
  

 Antecipações e 

predições sobre o 

conteúdo do texto. 
 

 Questões sobre o 

texto. 
 

 Representação 

visual do texto.  

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J) 

Questionador 

 (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ 

organizador 

 (A, B, C, I, J) 

 Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

     

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

   

 Síntese ou 

resumo da 

informação. 

 Contacto com 

diversos materiais 

escritos. 

      

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Ouvir ler e ler textos 

literários. 

 

Compreender o 

essencial dos 

textos. 

 

Ler para apreciar 

textos literários. 

 

Ler em termos 

pessoais. 

 

Dizer e contar, em 

termos pessoais e 

criativos. 

(Pág. 5 e 6) 

 

 Escuta ativa de 

textos literários 

lidos e/ou ditos. 

 

 Leitura em voz 

alta individual e/ou 

coletiva.  

 Dramatizações 

 

 Recontos 

 

 Representação 

teatral. 

 

 Uso de recursos 

das TIC. 

 

 Hora do conto 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado      

 (A, B, G, I, J) 

Indagador/ 

Investigador  

 (C, D, F, H, I) 

Criativo 

 (A, C, D, J) 

Responsável/ 

autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, 

J) Comunicador  

 (A, B, D, E, H)  

 Leitor  

 (A, B, C, D, F, 

H, I) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
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ESCRITA 

 

 Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

 

 Mobilizar o 

conhecimento da 

pontuação. 

 

 Transcrever e 

escrever textos. 

 (Pág. 6 e 7) 

 

 

 

 Planificação 

coletiva de textos.  

 

 Escrita 

expressiva e 

lúdica. 

 

 Escrita para 

apropriação de 

técnicas e 

modelos. 

 

 Escrita coletiva 

 

 Revisão  

 

 Reescrita 

 

 Uso do 

processador de 

texto. 

 

 Uso de 

diferentes tipos de 

suportes de escrita. 

  

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J)  

 

 Indagador/ 

Investigador 

 (C, D, F, H, I) 

 

 Sistematizador/ 

organizador 

 (A, B, C, I, J)  

 

 Criativo 

 (A, C, D, J) 

  

 Comunicador 

 (A, B, D, E, H) 

 

  Responsável/ 

autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, 

J)  

 

 Respeitador da 

diferença/ do outro 

 (A, B, E, F, H)  

 

 Participativo/ 

colaborador 

B, C, D, E, F) 
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GRAMÁTICA 

 Descobrir 

regularidades no 

funcionamento da 

língua. 

 

 Compreender 

formas de 

organização do 

léxico. 

 

(Pág. 7 e 8) 
 

 Observação 

 

 Experimentação 

 

 Exercitação 

 

 Registo de 

regularidades e 

padrões. 

 

 Exploração de 

hipóteses  

 

 Estudo  

 

 Memorização 

 Questionador       

(A, F, G, I, J) 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado            

(A, B, G, I, J)  

 

 Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

 Sistematizador/ 

organizador          

(A, B, C, I, J) 
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PLANO DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA – 1ºANO                                                                                                                                                  ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 Números 
naturais 
 

 Adição e 
subtração 

 Resoluçã
o de 
problemas 
 

 Raciocíni
o 
matemático 
 

 Comunica
ção 
matemática 
 
 

 Ler e representar 
números (pelo menos 
até 100) 
 

 Efetuar contagens 
progressivas e 
regressivas 
 

 Reconhecer e 
memorizar as 
operações e calcular 
com números inteiros 
não negativos 
recorrendo à 
representação 
horizontal 
 

 Reconhecer e 
utilizar diferentes 
representações de 
um número 
 

 Comparar e 
ordenar números e 
realizar estimativas 
(Pág. 6) 
 

 Conceber e aplicar 
estratégias na 
resolução de 
problemas 
 

 Desenvolver: 
 

 A capacidade de 
recolher informação; 
 

 A capacidade de 
interpretar 
acontecimentos e/ou 
situações; 
 

 A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 

 A faculdade de 
comunicar ideias; 
 

 A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 

 A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 

 Técnicas de 
trabalho e pesquisa; 
 

 A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no âmbito 
das suas vivências. 
 

 Explorar, 
analisar e 
interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 
 

 Realizar 
atividades 
exploratórias 
 

 projetos; 
 

 investigações; 
 

 resolução de 
problemas; 
 

 exercícios e 
jogos; 
  
 Utilizar 
materiais 
manipuláveis; 
 

 Utilizar 
números 
naturais em 
situações 
variadas; 
 

 Realizar 
cálculos; 
 

 Comunicar, 
oralmente e por 
escrito. 
 

 
 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 

 Criativo 
(A, C, D, J)  
 

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

 Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 

 Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  
 

 Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Comunicador  
 

 (A, B, D, E, H) 
  

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 Participativo/ 
colaborador  

 (B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ 
autónomo  
 (C, D, E, F, G, I, 
J) 
 

 

 Português 
 

 Estudo do 
Meio 
 

 Educação 
Artística e 
Educação 
Física 
 

 Bibliot
eca 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 
 

 Fichas de 
avaliação; 
 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação oral 
na sala de aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

 • Reconhecer e 

descrever 

regularidades em 

sequências e tabelas 

numéricas 
 

• Desenvolver 

interesse pela 

matemática e 

valorizar o seu papel 
 

• Desenvolver 

confiança nas suas 

capacidades e 

conhecimentos 

matemáticos 
 

• Desenvolver 

persistência, 

autonomia e à-

vontade 
 

• Exprimir ideias 

matemáticas, e 

explicar raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões 

 

(Pág. 7) 

 

  Explorar, 

analisar e 

interpretar 

situações de 

contextos 

variados; 
 

 Realizar 

atividades 

exploratórias; 

projetos; 

investigações; 

resolução de 

problemas; 

exercícios e 

jogos; 
 

 Utilizar 

materiais 

manipuláveis; 
 

 Utilizar 

números 

naturais em 

situações 

variadas; 
 

 Realizar 

cálculos; 
 

 Comunicar, 

oralmente e 

por escrito. 

 Cuidador de si e 

do outro 

 (B, E, F, G) 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 

 

 Representação 

e interpretação de 

dados 

 

 Resolução de 

problemas 

 

 Raciocínio 

matemático 

 

 Comunicação 

matemática  

 

 Recolher, 
organizar e 
representar 
dados 
qualitativos e 
quantitativos 
discretos 
 

 Resolver 
problemas 
 

 Desenvolver 
interesse pela 
matemática e 
valorizar o seu 
papel 
 

 Desenvolver 
confiança nas 
suas 
capacidades e 
conhecimentos 
matemáticos 
 

 Desenvolver 
persistência, 
autonomia e à-
vontade 
 

 Exprimir 
raciocínios, 
procedimentos e 
resultados 
(Pág. 9) 

 Desenvolver: 
 

 A capacidade 

de recolher 

informação; 
 

 A capacidade 

de interpretar 

acontecimentos 

e/ou situações; 
 

 A técnica de 

elaboração de 

registos 

diversos; 
 

 A faculdade 

de comunicar 

ideias; 
 

 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  
 

 A 

autoconfiança 

com base em 

novas 

destrezas, 

conhecimentos 

e competências; 
 

 Técnicas de 

trabalho e 

pesquisa; 
 

 A capacidade 

de ser 

interventivo na 

resolução de 

problemas no 

âmbito das suas 

vivências. 

 Explorar, 
analisar e 
interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 
 

 Formular 
questões em 
contextos 
familiares 
variados; 
 

 Utilizar 
esquemas de 
contagem, 
tabelas de 
frequências 
absolutas; 
gráficos de 
pontos; 
pictogramas; 
diagramas de 
Venn e de 
Carrol; 
 

 Resolver 
problemas; 
 

 Analisar o 
próprio 
trabalho; 
 

 Comunicar, 
oralmente e 
por escrito. 
 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 

 Criativo 
 (A, C, D, J)  
 

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 

 Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)  
 

 Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

 Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
  

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 

 Português 
 

 Estudo do 
Meio 
 

 Educação 
Artística e 
Educação 
Física 
 

 Biblioteca 
 

 Junta de freguesia 
 

 Câmara Municipal 
 

 Associação de Pais 
 

 APECDA (Associação 
de Pais para a 
Educação de Crianças 
Deficientes Auditivas-
Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 
 

 Fichas de 
avaliação; 
 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação oral 
na sala de aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

 Localização e 

orientação no 

espaço 

 Figuras 

geométricas 

 Medida:  

- Comprimento  
- Dinheiro 

 Resolução de 

problemas 

 Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática 

 Identificar, 
interpretar e 
descrever 
relações espaciais 
 

 Identificar e 
comparar sólidos 
geométricos, … 
identificando 
polígonos 
 

 Descrever 
figuras no plano 
 

 Compor e 
decompor figuras 
planas 
 

 Comparar e 
ordenar objetos 
 

 Reconhecer e 
relacionar entre si 
o valor das 
moedas e notas 
 

 Conceber e 
aplicar estratégias 
na resolução de 
problemas 
 

 Desenvolver 
interesse pela 
matemática e  
 

 Desenvolver: 

 A capacidade 

de recolher 

informação; 
 

 A capacidade 

de interpretar 

acontecimentos 

e/ou situações; 
 

 A técnica de 

elaboração de 

registos 

diversos; 
 

 A faculdade 

de comunicar 

ideias; 

 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  
 

 A 

autoconfiança 

com base em 

novas 

destrezas, 

conhecimentos 

e competências; 
 

 Técnicas de 

trabalho e 

pesquisa; 

 A capacidade 

de ser 

interventivo na  

 Explorar, 
analisar e 
interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 
 

 Descrever 
figuras 
 bi e 
tridimensionais; 
 

 Desenhar 
figuras 
bidimensionais; 
 

 Utilizar 
unidades de 
medida não 
convencionais 
 

 Utilizar 
materiais 
manipuláveis 
estruturados e 
não 
estruturados; 
 

 Realizar 
atividades 
exploratórias; 
projetos;  
 

 investigações; 
resolução de  

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 

 Criativo 
 (A, C, D, J)  
 

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 

 Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)  
 

 Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 Questionador  

 (A, F, G, I, J)  

  

 Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 Participativo/ 
colaborador  
 

 Português 
 

 Estudo do 
Meio 
 

 Educação 
Artística e 
Educação 
Física 
 

 Biblioteca 
 

 Junta de freguesia 
 

 Câmara Municipal 
 

 Associação de Pais 
 

 APECDA (Associação 
de Pais para a 
Educação de Crianças 
Deficientes Auditivas-
Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 
 

 Fichas de 
avaliação; 
 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação oral 
na sala de aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

 

 valorizar o seu 
papel 
 

 Desenvolver 
confiança nas 
suas capacidades 
e conhecimentos 
matemáticos 
(Pág. 7 e 8) 
 

 Desenvolver 
persistência, 
autonomia e `-
vontade 
 

 Exprimir ideias 
matemáticas e 
explicar 
raciocínios, 
procedimentos e 
conclusões 

(Pág. 8 e 9) 

resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 problemas; 
exercícios e 
jogos; 
 

 Resolver e 
formular 
problemas; 

 Analisar o 
próprio trabalho; 
 

 Comunicar, 
oralmente e por 
escrito. 

 

(B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 
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PLANO DE ESTUDOS DE ESTUDO DO MEIO – 1ºANO                                                                                                                                      ANO LETIVO 2019/2020 

 

 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS  

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

 

Sociedade 

 

À descoberta de si 

mesmo 

(Pág.5 e 6) 

 

À descoberta dos 

outros e das 

instituições 

(Pág.6 e 7) 

 

 

 

 ●Desenvolver: 

 A capacidade de 

recolher 

informação. 

 

 A capacidade de 

interpretar 

acontecimentos 

e/ou situações. 

 

 A técnica de 

elaboração de 

registos de 

diferentes tipos. 

 

 A faculdade de 

comunicar ideias 

de forma verbal e 

não verbal. 

 

 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas de  

aprendizagem. 

 

 A autoconfiança 

com base em 

novas destrezas, 

conhecimentos e 

competências. 

 

 Trabalhos de 

grupo 
 

 Projetos 

(mensais que 

articulamos) ou 

outros da escola 
 

 Assembleias 

de turma 
 

 Pesquisa, 

organização e 

produção de 

informação em 

função das 

necessidades, 

problemas a 

resolver e dos 

contextos e 

situações 
 

 Utilização de 

diversas fontes 

de informação 
 

 Visitas de 

estudo 
 

 Atividades 

experimentais 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

 (A, B, G, I, J) 
 

 Criativo 

 (A, C, D, J) 
 

 Crítico/Analítico  

 (A, B, C, D, G) 
 

 Indagador/ 

Investigador  

 (C, D, F, H, I) 
 

 Respeitador da 

diferença/ do 

outro 

 (A, B, E, F, H) 

 

 Sistematizador/ 

organizador  

 (A, B, C, I, J) 
 

 Questionador  

 (A, F, G, I, J) 
  

 Comunicador 

 (A, B, D, E, H) 
 

 Autoavaliador 

(transversal às  

 áreas) 

 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 1º 

ciclo 

 

 Centro de saúde 

 

 Junta de 

freguesia 

 

 Câmara Municipal 

 

 Associação de 

pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 

 Fichas de 

trabalho; 
 

 Fichas de 

avaliação; 
 

 Trabalho de 

grupo/pares/indivi

dual; 
 

 Participação 

oral na sala de 

aula; 
 

 Trabalhos de 

casa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 

observação 

 Relatórios e 

textos diversos; 
 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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ANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS  

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

Natureza 

 
À descoberta do 
ambiente natural 
(Pág.7 e 8) 
 

 

 Técnicas de 

trabalho e 

pesquisa. 

 

 A 

capacidade de ser 

interventivo na 

resolução de 

problemas no 

âmbito das suas 

vivências. 

 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 

 

 Utilização das 

TIC (no processo 

e 

desenvolvimento 

das 

aprendizagens 

 

 Participativo/ 

colaborador  

 (B, C, D, E, F) 

 

 Responsável/ 

autónomo  

(C, D, E, F, G, I, 
J) 

     

 
Tecnologia 

 
À descoberta dos 
materiais e dos 
objetos 
(Pág.8 e 9) 

 
 
Sociedade  
Natureza 

Tecnologia 

 
À descoberta das 
inter-relações entre 
espaço 
(Pág.9 e 10) 
 
À descoberta das 
interrelações entre 
a natureza, 
sociedade e 
tecnologia 
(Pág.10 e 11) 
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS – 1º ANO                        
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENT
OS DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

Apropriação e 
reflexão 

 

 Observar os 

diferentes 

universos 

visuais. 
 

 Mobilizar a 

linguagem 

elementar das 

artes visuais. 
 

 Transformar os 

conhecimentos 

adquiridos. 

 (Pág. 5) 

 

 Desenvolver: 
 A capacidade de 

recolher 

informação; 

 
 A técnica de 

elaboração de 

registos diversos; 

 
 A faculdade de 

comunicar ideias; 

 
 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  

 
 A autoconfiança 

com base em 

novas destrezas, 

conhecimentos e 

competências; 

 
 Técnicas de 

trabalho e 

pesquisa; 

 
 A capacidade de 

ser interventivo na 

resolução de 

problemas no 

âmbito das suas  

 vivências. 

 

 Trabalhos de 

grupo 

 
 Projetos 

(mensais que 

articulamos) ou 

outros da escola 
 

 Pesquisa, 

organização e 

produção de 

informação em 

função das 

necessidades, 

problemas a 

resolver e dos 

contextos e 

situações 
 

 Utilização de 

diversas fontes 

de informação 
 

 Visitas de 

estudo 

 
 Atividades 

experimentais ao 

ar livre 
 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 
 

 Utilização 

das TIC 

 

 Conhecedor/sabedor/c

ulto/informado 

 (A,B,G,I,J) 

 
 Criativo 

 (A,C,D,J) 

 

 Português 

 
 Matemática 

 
 Estudo do 

Meio 

 
 Dança 

 
 Música 

 
 Expressão 

dramática/teatro 

 

 Biblioteca  

 
 
 Dádiva de 

sangue 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação 
de Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro 
de Recursos 
para a Inclusão) 

 
 Trabalhos 

produzidos 

 
 Trabalho 
de 
grupo/pares/ 
 Individual 

 
 
 Participaç

ão nas 

atividades 

 
 Grelhas 

de 

observação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interpretação 
e 

comunicação 

 

 Dialogar sobre o 

que vê e sente. 
 

 Compreender a 

intencionalidade 

dos símbolos. 
 

 Apreciar as 

diferentes 

manifestações 

artísticas. 
 

 Perceber as 

razões e os 

processos para o 

desenvolvimento 

do gosto. 
 

 Captar a 

expressividade. 

(Pág. 6) 

 

 Crítico /Analítico 

 (A,B,C,D,G) 

 
 Indagador/Investigador 

 (C,D,F,H,I) 

 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBS. 
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ENRIQUECIMENTO PERFIL DO ALUNO DISCIPLINAS AEFS PARCEIROS AVALIAÇÃO 

Experimentação 

 

 Integrar a 

linguagem das 

artes visuais 

 

 Experimentar 

possibilidades 

expressivas dos 

materiais 

 

 Selecionar 

técnicas e 

materiais 

 

 Inventar 

soluções 

 

 Manifestar 

capacidades 

expressivas e 

criativas 

 

 Desenvolver 

projetos 

 Apreciar os 

seus trabalhos e 

dos seus colegas  

 (Pág. 6 e 7) 

   

 Respeitador da 

diferença/do outro 

 (A,B,E,F,H) 

 
 Sistematizador/or

gani-zador 

 (A,B,C,I,J) 

 Questionador 

 (A,F,G,I,J) 

 
 Comunicador 

 (A,B,D,E,H) 

 
 Autoavaliador 

 (transversal às 

áreas) 
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO - 1ºANO                  
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

Apropriação 
e reflexão 

 

 Identificar 

diferentes estilos e 

géneros de teatro 

 

 Identificar 

personagens, 

cenários, 

ambiente… 
 

 Reconhecer 

diferentes formas 

de usar a voz e o 

corpo (Pág. 5) 

 
 Desenvolver: 
 A capacidade de 

recolher informação; 

 
 A técnica de 

elaboração de 

registos diversos; 

 
 A faculdade de 

comunicar ideias; 

 
 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  
 

 A autoconfiança 

com base em novas 

destrezas,  

 

 Trabalhos de 

grupo 

 

 Projetos (mensais 

que articulamos) ou 

outros da escola 

 

 Pesquisa, 

organização e 

produção de 

informação em 

função das 

necessidades, 

problemas a resolver 

e dos contextos e 

situações 

 

 Utilização de 

diversas fontes de 

informação 

 

 Visitas de estudo 

 

 Atividades 

experimentais ao ar 

livre 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 
 

 Utilização das TIC 

 

 Participação em 

espetáculos 

 

 

 Conhecedor/sa

bedor /culto 

/informado 

 (A,B,G,I,J) 
 

 Criativo 

 (A,C,D,J)  
 

 Crítico 

/Analítico 

 (A,B,C,D,G) 
 

 Indagador 

/Investigador 

 (C,D,F,H,I) 

 

 Português 

 
 Matemática 

 
 Estudo do 

Meio 

 
 Dança 

 
 Música 

 
 Artes Visuais 

 

 Biblioteca  

 
 
 Festa de 

Natal 

 
 Festa Final de 

Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Junta de 
freguesia 
 
 Câmara 
Municipal 
 
 Associação 
de Pais 
 
 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 
 CRI (Centro 
de Recursos 
para a Inclusão) 

 
 Trabalhos 

produzidos 

 
 Trabalho de 
grupo/pares/ 
 Individual 

 
 
 Participação 

nas atividades 

 
 Grelhas de 

observação 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação 
e 

comunicação 

 

Distinguir jogo 

dramático, 

improvisação e 

representação 

(Pág. 6) 

 Conhecimentos e 

competências; 
 

 Técnicas de 

trabalho e pesquisa; 

 
 A capacidade de 

ser interventivo na 

resolução de 

problemas no âmbito 

das suas vivências. 
 

 Conhecimento do 

seu corpo 

Experimentação 
e Criação 

 

 Explorar as 

possibilidades 

motoras e 

expressivas do 

corpo 
 

 Adequar as 

possibilidades 

expressivas da voz  

 

 Respeitador da 

diferença/do outro 

 (A,B,E,F,H) 
 

 Sistematizador/ 

organizador 

 (A,B,C,I,J) 
 

 Questionador 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

 

a diferentes 

contextos 
 

 Transformar 

objetos 
 

 Construir 

personagens 
 

Produzir pequenas 
cenas (Pág. 6 e 7) 

  

(A,F,G,I,J) 
 

 Comunicador 

(A,B,D,E,H) 
 

 Autoavaliador 
 

(transversal às 

áreas) 
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - MÚSICA – 1º ANO                   
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

 
Experimentação 

e Criação 

 

 Experimentar 

sons vocais 

 

 Explorar fontes 

sonoras diversas 

 

 Improvisar a 

solo ou em grupo 

 

 Criar, sozinho 

ou em grupo, 

ambientes 

sonoros (pág.7) 

 

 Desenvolver: 

 

 A capacidade de 

recolher 

informação; 

 

 A técnica de 

elaboração de 

registos diversos; 

 

 A faculdade de 

comunicar ideias; 

 

 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  

 

 A autoconfiança 

com base em novas 

destrezas, 

conhecimentos e 

competências; 

 

 Técnicas de 

trabalho e pesquisa; 

 

 A capacidade de 

ser interventivo na 

resolução de 

problemas no 

âmbito das suas 

vivências. 

 

 

 Trabalhos de 

grupo 
 

 Projetos 

(mensais que 

articulamos) ou 

outros da escola 
 

 Pesquisa, 

organização e 

produção de 

informação em 

função das 

necessidades, 

problemas a 

resolver e dos 

contextos e 

situações 
 

 Utilização de 

diversas fontes de 

informação 
 

 Visitas de estudo 
 

 Atividades 

experimentais ao ar 

livre 
 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 
 

 Utilização das 

TIC 

 

 

 Conhecedor/sabe

dor/culto/informado 

 (A,B,G,I,J) 
 

 Criativo 

 (A,C,D,J) 
 

 Crítico /Analítico 

 (A,B,C,D,G) 
 

 Indagador/Investi

gador 

 (C,D,F,H,I) 
 

 Respeitador da 

diferença/do outro 

 (A,B,E,F,H) 
 

 Sistematizador/or

ga-nizador 

 (A,B,C,I,J) 
 

 Questionador 

 (A,F,G,I,J) 
 

 Comunicador/ 

Desenvolvimento 

da linguagem e da 

oralidade 

 (A,B,D,E,H) 
 

 Autoavaliador 

 (transversal às 

áreas) 

 

 

 

 Português 

 

 Matemática 

 

 Estudo do 

Meio 

 

 Dança 

 

 Artes visuais 

 

 Expressão 

dramática/teatro 

  
 Festa de 

Natal 

 
 
 
 Festa final 

de Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação 
de Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-
Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para 
a Inclusão 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Trabalhos 

produzidos 

 
 Trabalho de 
grupo/pares/ 
 Individual 

 
 
 Participação 

nas atividades 

 
 Grelhas de 

observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 Interpretar 

rimas, trava-

línguas, 

lengalengas… 

 

 Cantar a solo 

ou em grupo 

 

 Tocar a solo 

ou em grupo 
 

 Realizar 

sequências de 

movimentos 

corporais  
 

 Comunicar 

através do 

movimento 

corporal 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

 

 Apresentar 

publicamente 

atividades 

artísticas 

(Pág. 8) 

  

 

 Participativo/colab

orador 

(B,C,D,E,F) 

 

 Responsável/autó

nomo 

 (C,D,E,F,G,I,J) 

 
 Cuidador de si e 

do outro 

 
(B,E,F,G) 

     

Apropriação e 
reflexão 

 Comparar 

características 

rítmicas, 

melódicas… 

 

 Partilhar as 

músicas  

 

 Produzir 

sozinho ou em 

grupo vários tipos 

de materiais (Pág. 

8 e 9) 
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DANÇA – 1º ANO                        
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS. 

 
Apropriação e 

reflexão 

 

 Distinguir 

diferentes 

possibilidades de 

movimentação do 

corpo 

 Adequar 

movimentos do 

corpo  

 Identificar 

diferentes estilos e 

géneros de dança 

(pág.5 e 6) 

 

 Desenvolver: 
 

 A capacidade 

de recolher 

informação; 

 

 A técnica de 

elaboração de 

registos diversos; 

 

 A faculdade de 

comunicar ideias; 

 

 A autonomia e 

capacidade de 

realizar tarefas;  

 

  A 

autoconfiança 

com base em 

novas destrezas, 

conhecimentos e 

competências; 

 

 Técnicas de 

trabalho e 

pesquisa; 

 

  

 

 Trabalhos de 

grupo 
 

 -Projetos 

(mensais que 

articulamos) ou 

outros da escola 

 

 Pesquisa, 

organização e 

produção de 

informação em 

função das 

necessidades, 

problemas a 

resolver e dos 

contextos e 

situações 
 

 Utilização de 

diversas fontes de 

informação 
 

 Visitas de 

estudo 
 

 Atividades 

experimentais ao 

ar livre 
 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 

 

 

 

 Conhecedor/Sab

edor 
 

 /Culto/Informado 

 (A,B,G,I,J) 

 

 Criativo 

 (A,C,D,J) 

 

 Crítico /Analítico 

 (A,B,C,D,G) 

 

 Indagador/ 

Investigador 

 (C,D,F,H,I) 

 Respeitador da 

diferença/do outro 

 (A,B,E,F,H) 

 

 Sistematizador/Or

gani-zador 

 (A,B,C,I,J) 
 

 Questionador 

 (A,F,G,I,J) 
 

 Comunicador/Des

envolvimento da 

linguagem e da 

oralidade 

 (A,B,D,E,H) 

 

 Português 

 

 Matemática 

 

 Estudo do 

Meio 

 

 Música 

 

 Artes visuais 

 

 Expressão 

dramática/teatr

o 

 

 Festa de Natal 

 
 
 

 Festa final de 

Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Trabalhos 

produzidos 

 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 

 Individual 

 

 Participação 

nas atividades 

 

 Grelhas de 

observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 Interpretar o seu 

papel coreográfico  

 Interagir com os 

colegas 

(pág. 7) 

 
Experimentação 

e Criação 

 

 Recriar 

sequências de 

movimentos 

 

 Criar 

composições 

coreográficas 

 (Pág. 8 ) 

 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 
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ENRIQUECIMENTO PERFIL DO ALUNO DISCIPLINAS AEFS PARCEIROS 

  

 A capacidade 

de ser interventivo 

na resolução de 

problemas no 

âmbito das suas 

vivências. 
 

Conhecimento do 
seu corpo. 

 Utilização das 

TIC 
 

 Participação 

em espetáculos 

 

 Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 Participativo/ 

Colaborador 

 (B,C,D,E,F) 

 

 Responsável/ 

Autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

 

 Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) 
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º ANO                           
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

Área das 
Atividades 
Físicas 

 

 O Aluno deve 

ser capaz de: 

 

 Realizar 

PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES 

 

 Realizar 

DESLOCAMENTO

S E EQUILIBRIOS 

 

 (Pag.5) 

 
 
 
 
 

 

 Saber estar, ser 

e respeitar valores 

como: cidadania; 

participação, direitos 

humanos; direitos 

democráticos  
 

 Desenvolver nos 

alunos capacidades 

de avaliação 

individual e coletiva 

do programa; 
 

 Desenvolvimento 

atitudes de 

autoavaliação e de 

iniciativa, seja ela 

individual ou grupal.  
 

 -Pesquisar e 

levantamento de 

jogos e brincadeiras 

populares (ex: 

corrida de sacos); 
 

 -Aprendizagem 

de jogos populares; 
 

 -Identificar 

momentos 

importantes da 

história do desporto 

(ex: Jogos 

Olímpicos) 

 

 Projetos 

(mensais que 

articulamos) ou 

outros da escola 

 Atividades 

experimentais 

ao ar livre 

 Jogos 

lúdicos/didáticos 

 Exercícios 

físicos 

individuais e em 

grupo 

 

 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J) 

 

 Criativo/Expressivo 

 (A, C, D, J) 

 

 Crítico/Analítico e 

Autoavaliador/Hetero

avaliador 

 (A, B, C, D, G) 

 

 Indagador/ 

Investigador 

 Sistematizador/ 

organizador 

 (A, B, C, D, F;H; I, 

J) 

 

 Respeitador da 

diferença/ do outro 

 (A, B; E; F; H) 

 

 Questionador e 

Comunicador 

 (A, B, D, E, F; G; H; 

I; J) 

 

 

 Português 

 Matemática 

 Estudo do 

Meio 

 Música 

 Artes 

visuais 

 Expressão 

dramática/teatr

o 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação 
de Pais 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Trabalhos 

produzidos 

 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 

 Individual 

 
 

 Participação 

nas atividades 

 

 Grelhas de 

observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 
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PERFIL DO ALUNO DISCIPLINAS PROJETOS 
AEFS 

PARCEIROS 

  

 

 a) Resolver 

conflitos de uma 

forma dialogante e 

não violenta; 

 

 b) Desenvolver a 

assertividade para 

discutir pontos de 

vista; 

 

 c) Conhecer o 

seu corpo 

 

 d) Reconhecer e 

aceitar as 

diferenças; 

 

 Auxiliar na 

elaboração de 

escolhas, - 

consideração de 

alternativas, 

submetendo-as a 

uma análise ética. 

 

 

 

 Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 Participativo/ 

colaborador 

Responsável/ 

Autónomo 

 (B, C, D, E, F, G, I, 

J) 

  

 Cuidador de si e do 

outro 

 (B, E; F; G) 
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PLANO DE ESTUDOS DE APOIO AO ESTUDO – 1º ANO                         
 

 ANO LETIVO 2019/2020 

 
 

DOMÍNIO 
 

OBJETIVOS 
 

IDENTIFICAÇÃO DE DÚVIDAS E DE DIFICULDADES 

 

 Exprimir as suas dúvidas e dificuldades; aplicar estratégias de resolução. 
 

 Procurar ajuda junto do(a) professor(a) 
 

 Ouvir as explicações com atenção. 
 

 Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho. 
 

 Conhecer regras de trabalho e de responsabilidade, no sentido de alcançar melhores prestações. 
 

 Conhecer e atuar, de acordo com as normas do grupo. 
 

 Criar métodos de estudo e de trabalho. 
 

 Treinar a memória auditiva. 
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PLANO DE ESTUDOS DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR – 1º ANO 

“Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia (CDT) 
 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

DOMÍNIOS 

 

DIREITOS HUMANOS 
1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 Conhecer os principais direitos humanos.  
 Personalidades que se destaca(ram) pela sua acão cívica na promoção dos Direitos Humanos (Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Aristides de Sousa Mendes 

e/ou Wangari Maathai, entre outros significativos). 
 Regras de convivência e de respeito mútuo. 

2. A Declaração dos Direitos da Criança 
 Conhecer os seus direitos enquanto criança. 
 A importância dos Direitos da Criança.  

 
EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA 

1. Comunicar e informar 
 Entender o que é comunicar. 
 Conhecer a natureza da comunicação. 
 Saber que há informação verdadeira e informação falsa ou distorcida. 
 Reconhecer situações de risco associadas à utilização dos média e conhecer formas de os prevenir. 
 Perceber como os diferentes media informam e formam a opinião dos cidadãos. 

 
EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO  

1. Racismo, Xenofobia, Discriminação, Tolerância e Paz 
 O que é o Racismo e a Xenofobia 
 Expressões de Racismo e de Xenofobia 
 Desenvolver os valores do direito à diferença;  
 Repudiar discriminação relativamente à raça, etnia, sexo, idade, naturalidade e morada;  
 Defender a liberdade de expressão cultural;  
 Desenvolver o espírito crítico relativamente às injustiças sociais;  
 Reconhecer a necessidade do desenvolvimento da compreensão e da tolerância entre povos para alcançar a paz no mundo. 
 

2. O respeito pela diferença 
 Os grupos étnicos, religiosos e raciais que coexistem 
 A singularidade de cada indivíduo 
 Respeitar a singularidade de cada indivíduo 
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DOMÍNIOS 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A SEXUALIDADE  
1. Eu e o meu corpo (noção do corpo). 

 Noção de corpo. 
 Valorização de todas as partes do corpo. 
 Reconhecimento da importância da higiene corporal. 
 Identificar fatores e situações de risco para a saúde.  
 Prevenir situações de risco para a saúde física e mental; 

2. Identidade sexual e papel de género  
 Diferenças entre rapazes e raparigas. 
 Aceitação positiva da própria identidade sexual e da dos outros. 

 
EDUCAÇÃO PARA CONSUMIDOR 

1. O que é poupar? O que é gastar? 
 Noção de poupança e tipos de poupança. 
 Interpretação do que é caro/barato e do que é essencial/supérfluo. 
 O consumo por prioridades. 
 Publicidade enganosa. 

2. Consumo sustentável 
 Mudança de hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do consumo. 
 Ser um consumidor responsável 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade 
 A Água como recurso (importância e problemáticas) 
 Os 4 R´s e as consequentes práticas amigas do Ambiente 
 Respeito pela Natureza enquanto agente vivo e essencial à vida humana. 
 Compreensão da importância do processo de separação de resíduos e da reciclagem. 
 Consciencialização dos riscos inerentes à poluição. 

2. Poluição 
 Referir exemplos de poluentes da água, do solo, e da atmosfera. 
 Propor soluções para a diminuição de poluentes. 
 Alterar hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do Meio ambiente.  
 Reconhecer o Meio ambiente como um património que por todos deve ser preservado. 
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INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
 
 Conhecer conceitos básicos fundamentais na área da programação. 

 Uma abordagem introdutória a cada um dos conteúdos a lecionar. 

 Adaptação ao software utilizado. 

 Apresentar os comandos básicos do Scratch. 

 Conhecer o programa.  

 Funcionalidades. 

 Instalar a ferramenta. 

 Motivos para utilizar a ferramenta. 

 
 
NOTA1: A área de integração curricular Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 
interdisciplinar, uma vez que mobiliza contributos de diferentes componentes do currículo (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 
 
NOTA2: As aprendizagens planificadas neste documento articulam com os pressupostos do Perfil do Aluno. 
Áreas de competência do Perfil do Aluno (transversais a todas as áreas do saber):  A – Linguagens e Textos; B -  Informação e Comunicação; C – Raciocínio e Resolução de problemas; D -  
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – Relacionamento Interpessoal; F -  Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H -  Sensibilidade Estética e 
Artística; I -  Saber Cientifico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e Domínio do Corpo. 

 

 
  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA
1
 – 1º ANO                              

ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
  

                                                 
1 Disciplina de frequência facultativa (Decreto-Lei nº55/2018 de 6 de julho). 

UNIDADE 1 – Ter um coração Bondoso 

Metas Curriculares/de Aprendizagem  Objetivos Conteúdos Calendarização 

 

B. Construir uma chave de leitura religiosa da 

pessoa, da vida e da história. 

 

G. Identificar os valores evangélicos. 

 

N. Promover o bem comum e o cuidado do 

outro. 

 
1 – Reconhecer o valor da 
vida e das pessoas. 
 
2 – Assumir atitudes de 
bondade para com os outros. 

 

 

 Viver é uma experiência boa. 

 A vida é bela e valiosa. 

 Deus Dá-nos a vida. 

 Vivemos uns com os outros. 

 Ter um coração bondoso faz a nossa vida melhor. 

 Cuidamos uns dos outros e não deixamos ninguém de 

lado. 

 A parábola da ovelha perdida, Lc.15, 4-7. 

 Como estar atento a quem precisa da minha ajuda. 

1º período 

UNIDADE 2 – Jesus nasceu 

 
E. Identificar o núcleo central do cristianismo.  
 
L. Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 
 
J. Descobrir a simbólica do Natal. 
 
P. Identificar o fundamento da moral cristã. 
 
 
 
 
 
 

 
1- Descobrir que a festa do 

Natal é a celebração do 
nascimento de Jesus. 

 
2- Conhecer os símbolos do 

Natal. 
 
3- Descobrir que Jesus nos 

ensina a ser bondosos. 
 

 

 A história do Natal. 

 Símbolos do advento: Calendário e coroa. 

 As tradições de Natal: o pai natal, a missa do galo, as 

músicas tradicionais, a gastronomia…) 

 Os símbolos do Natal: a estrela, os anjos, os sinos, os 

pastores, os reis magos. 

 O presépio, que mostra Jesus, Maria e José, é a 

representação do Natal. 

 Celebramos o nascimento de jesus através de ações: 

 Ser amigo dos outros; 

 Ser prestável; 

 Participar nas festas de Natal, em família e me 

comunidade. 
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UNIDADE 3 – Crescer em família 

 
 
 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 
N. Promover o bem comum e o cuidado do 
outro. 
 
 
 
 

 

 
1 – Valorizar a importância da 
família. 
 
2 – Descobrir que na família 
todos têm um papel a 
desempenhar. 

 
3- Fomentar os valores do 
amor, da cooperação e da 
entre ajuda na vida familiar. 
 

 Quem são os membros da minha família. 

 O que é uma relação de amor: a atenção e ajuda aos 

outros, a dádiva de si. 

 O papel de cada pessoa e a sua participação na vida 

familiar. 

 A família de Nazaré. 

 Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. 

 As tarefas que cada criança pode desempenhar na sua 

família. 

 A importância do bom relacionamento entre os membros 

da família. 

 A importância dos avós. 

2º período 

UNIDADE 4 –   Cuidar da Natureza 

 
 
 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 
O. Amadurecer a sua responsabilidade perante 
a pessoa, a comunidade e o mundo. 

 
1 - Descobrir a beleza e 
diversidade da natureza. 

 
2 - Promover atitudes de 
respeito pela vida na Terra. 

 
 
 

 

 A Terra é a nossa casa comum e uma dádiva de deus para 

cada pessoa. 

 A beleza e a diversidade da vida na Terra. 

 Deus criou a natureza com tudo o que é necessário para a 

pessoa viver: ar, água, plantas, animais. 

 As atitudes que se podem tomar para protegerem a vida 

na Terra: Consumir os recursos naturais de forma 

equilibrada; não maltratar os animais, proteger as plantas; 

 Não sujar o ambiente; reciclar os materiais de desperdício. 

3º período. 
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PLANO DE ESTUDO DE PORTUGUÊS     ANO: 2º               ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

O tema que 
consta no 

documento das 
Aprendizagens 
Essenciais (AE) 

(é uma linha para 
cada tema) 

Um resumo das 
AE c/ indicação 
das páginas do 

documento 

Outras 
aprendizagens 
previstas que 

podem ser 
potenciadas pelas 

estratégias que 
vão ser 

desenvolvidas 

Indicação de 
como  os alunos 
vão aprender: 

atividade 
experimental, 

visita de estudo, 
projeto, … 

Indicando 
apenas as letras 

referentes às 
áreas que se 
pretendem 

desenvolver (as 
que estão nas 
AE e outras) 

As disciplinas que 
têm conteúdos 
que podem ser 
trabalhados em 

parceria (são 
sugestões que 

permitem, depois, 
construir a rede 

da pluri e 
interdisciplinarida

- de) 

É exemplo a 
Biblioteca, a 
Robótica e 

outros projetos 
que podem 

apoiar as 
aprendizagens 

ou as 
estratégias 
planeadas 

Indicação dos 
projetos ou dos 
parceiros que 
podem apoiar 

as 
aprendizagens 
(o ICM, a Junta 
de Freguesia, o 
Hospital, a cruz 

Vermelha,…) 

Indicar todos os 
instrumentos de 

avaliação que vão ser 
utilizados: caderno 

diário, guiões de 
observação, listas de 

verificação, 
questionários, 
portfólios, …) 

 

 
 
 
 
 
ORALIDADE 
 
 
Compreensão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expressão 

- Identificar 
intenções 
comunicativas de 
textos orais, 
designadamente 
perguntas, 
afirmações, 
exclamações 
apreciativas, 
ordens, pedidos. 
 
- Selecionar 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de 

escuta e registá-la 
por meio de 
técnicas diversas 
 

- Falar com clareza 
e articular  
de modo 
adequado as 
palavras. 
- Usar a palavra na 
sua vez e 
empregar formas 

Desenvolver: 
 
-O Respeito pela 
tradição cultural. 
 
- O sentido 
crítico, 
colaborativo e 
estético. 
 
-A capacidade de 
reflexão. 
 
-O Respeito pelo 
outro. 
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas de 
aprendizagem. 
 
-A autoconfiança 
com base em 
novas destrezas, 
conhecimentos e 
competências. 
 
-Técnicas de 

-Audição de 
discursos para 
desenhar, 
registar e 
parafrasear. 
 
-Visionamento 
de discursos 
para distinção 
de situações de 
comunicação. 
  
-Observação de 
dados.  
 
-Registo de 
regularidades e 
padrões. 
 
-Jogos de 
simulação e 
dramatizações 
para assunção 
de diferentes 
papéis 
comunicativos. 
 
-Debates. 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 

 

 

Matemática 

 

Estudo do 

Meio 

 

Educação 

artística 

 

Educação 

Física 

 

GIIA – PES 

 

Biblioteca 

SOBE 

 

PRESSE 

Ciências 

experimentais 

no 1º ciclo 

 Centro de 

saúde 

 Junta de 

freguesia 

 Câmara 

Municipal 

 Associação 

de pais 

 ADCA 

 

 

-Fichas de trabalho; 

-Fichas de avaliação; 

-Trabalho de 

grupo/pares/individual; 

-Participação oral na 

sala de aula; 

-Trabalhos de casa; 

-Caderno diário; 

-Grelhas de observação 

-Relatórios e textos 

diversos; 

-Trabalhos de pesquisa. 
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de tratamento 
adequadas na 
interação oral, 
com respeito 
pelos princípios de 
cooperação e 
cortesia. 
- Variar 
adequadamente a 
prosódia e o ritmo 
discursivo em 
função da 
finalidade 
comunicativa. 
- Formular 
perguntas, 
pedidos  
e respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 

interlocutor. 
- Planear, produzir 
e avaliar os seus 
próprios textos. 
- Recontar 
histórias e narrar 
situações vividas e 
imaginadas. 
Representar 
diferentes papéis 
comunicativos em 
jogos de 
simulação e 
dramatizações. 
 

(Págs. 6 e 7) 

trabalho e 
pesquisa. 
 
-A capacidade de 
ser interventivo 
na resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 
 
- Análise de 
diferentes 
situações 
comunicativas. 
 
- Adequação e 
Avaliação dos 
seus próprios 
discursos. 
 

 
 
 
- Recontos 
orais. 
 
- Exposição de 
ideias. 
 
- Argumentação 
e pontos de 
vista.  
 
- Narração de 
situações 
vividas ou 
imaginadas. 
 
- Descrição de 
imagens. 

 

 

LEITURA 

- Associar a cada 
letra do alfabeto 
as respetivas 
formas maiúscula 
e minúscula. 
 

-Segmentação 
de textos em 
frases e de 
frases em 
palavras. 
  

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
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- 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, entoação 
e velocidade 
adequadas ao 
sentido dos 
textos. 
 
- Recriar 
pequenos textos 
em diferentes 
formas de 
expressão (verbal, 
gestual, corporal, 
musical, plástica). 
 

 (Págs. 7e 8) 

-Reconstituição 
dos textos. 
 
- Realização de 
diferentes tipos 
de leitura. 
 
 -Realização de 
passeios 
descoberta para 
identificação de 
material escrito 
e respetivas 
características. 
 
-Uso da leitura 
eletrónica. 
 
-Uso de 
recursos 
disponibilizados 
pelas TIC. 
 
- Inferências e 
deduções – ler 
nas 
“entrelinhas”.  
 
- Colocação de 
hipóteses.  
 
-Antecipações e 
predições sobre 
o conteúdo do 
texto. 
 
- Questões 
sobre o texto. 
 -Representação 
visual do texto.  
- Síntese ou 
resumo da 
informação. 
 
-Contacto com 

 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

 diversos 
materiais 
escritos. 

 

 

 

 

ESCRITA 

 - Representar por 
escrito os 
fonemas através 
dos respetivos 
grafemas e 
dígrafos, incluindo 
os casos que 
dependem de 
diferentes 
posições dos fone- 
mas ou dos 
grafemas na 
palavra. 

- 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 textos 
curtos com 
diversas 
finalidades 
(narrar, informar, 
explicar). 
- Redigir textos 
coerentes e 
coesos com 
recurso a 
elementos como a 
concordância 

 
-Planificação 
coletiva de 
textos.  
 
-Escrita 
expressiva e 
lúdica. 
 
-Escrita para 
apropriação de 
técnicas e 
modelos. 
 
-Escrita coletiva. 
 
-Revisão. 
 
-Reescrita. 
 
-Uso do 
processador de 
texto. 
 
-Uso de 
diferentes tipos 
de suportes de 
escrita. 
 
 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
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entre 
constituintes, a 
correlação de 
tempos verbais, a 
sinonímia e a 
pronominalização. 
- Articular 
segmentos do 
texto através do 
emprego de 
elementos 
gramaticais que 
marcam relações 
de tempo e causa. 
- 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. 
 

(Pág. 7, 8 e 9) 

 
 
 
 
 

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 

 
-Escuta ativa de 
textos literários 
lidos e/ou ditos. 
 
 -Leitura em voz 
alta individual 
e/ou coletiva.  
 
-Dramatizações. 
 
-Recontos. 
 

 
Conhecedor/ 
sabedor/  
culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
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elementares  
de género (contos 
de fada, 
lengalengas, 
poemas, etc.) em  
elementos do 
paratexto e nos 
textos visuais 
(ilustrações).  
- Compreender 
narrativas 
literárias (temas, 
experiências e 
valores). 
- Explicitar o 
sentido dos 
poemas escutados 
ou lidos. 
- (Re)contar 
histórias. 
- Valorizar a 
diversidade 
cultural dos textos 
(ouvidos ou lidos). 
- 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. 
- Manifestar 
preferências, de 
entre textos lidos, 
e explicar as 
reações derivadas 
da leitura. 
- Selecionar livros 
para leitura 
pessoal, 

-Representação 
teatral. 
 
 
 
-Uso de 
recursos das 
TIC. 
 
-Hora do conto 
 
- Avaliação de 
situações, 
comportamen-
tos, modos de 
dizer, 
ilustrações… 
 
- Recitais. 
 
 
 
 

 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, 
J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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apresentando as 
razões das suas 

escolhas. 
 (Pág. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMÁTICA 

- Classificar as 
palavras quanto 
ao número de 
sílabas (palavra 
escrita). 
- Identificar e 
distinguir sílaba 
tónica de átona. 
- Identificar a 
classe das 
palavras: 
determinante 
artigo, nome 
(próprio e 
comum), adjetivo, 
verbo, pronome 
pessoal e 
interjeição. 
- Reconhecer 
diferentes 
processos para 
formar o feminino 
dos nomes e 
adjetivos.  
- Reconhecer a 
flexão nominal e 
adjetival quanto 
ao número. 
- Conhecer a 
forma do infinitivo 
dos verbos. 
- Conhecer as 
estruturas de 
coordenação 
copulativa e 
disjuntiva. 
- Usar de modo 
intencional e com 
adequação 
conectores de 

-Observação. 
 
- Experimentação. 
  
-Exercitação. 
 
-Registo de 
regularidades e 
padrões. 
 
-Exploração de 
hipóteses . 
 
-Estudo.  
 
-Memorização. 

 
Questionador      
(A, F, G, I, J) 

 
 
 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado         
(A, B, G, I, J) 

 
 
  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 
 

 Sistematizador/ 
organizador          
(A, B, C, I, J) 
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tempo, de causa, 
de explicação e de 
contraste de 
maior frequência, 
em textos 
narrativos e de 
opinião. 
- Depreender o 
significado de 
palavras a partir 
da sua ocorrência 
nas diferentes 
áreas disciplinares 
curriculares. 
- Associar 
significados 
conotativos a 
palavras e/ou  
expressões que 
não 
correspondam ao 
sentido literal. 
- Desenvolver o 
conhecimento 
lexical, passivo e 
ativo. 
- 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). 
 
(Pág. 11 e 12) 
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PLANO DE ESTUDO DE MATEMÁTICA           ANO: 2º                          ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 
 
 

 Números naturais 

 Adição, subtração, 

multiplicação e 

divisão 

 Números 

racionais não 

negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ler e representar 
números no 
sistema de 
numeração 
decimal até 1000 
e identificar o 
valor posicional 
de um algarismo.  

  Identificar e dar 
exemplos de 
números pares e 
ímpares. 

  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.  

 Comparar e 
ordenar 
números, e 
realizar 
estimativas 

 Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A capacidade de 
interpretar 
acontecimentos 
e/ou situações; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias; 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 
-Técnicas de 
trabalho e pesquisa; 
 
 
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 

 Explorar, analisar 
e interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 
 

 Realizar 
atividades 
exploratórias; 
projetos; 
investigações; 
resolução de 
problemas; 
exercícios e jogos; 
 

 Utilizar materiais 
manipuláveis; 
 

 Utilizar números 
naturais em 
situações 
variadas; 
 

 Realizar cálculos; 
 

 Comunicar, 
oralmente e por 
escrito. 
 

 
 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Criativo 
 (A, C, D, J)  

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 Indagador/ 
Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 Respeitador da 
diferença/ do 
outro 

 (A, B, E, F, H)  

 Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

 Questionador  

 (A, F, G, I, J)  

 Comunicador  
 

(A, B, D, E, H)  

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

 Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ 
autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 

 

 Português 
 

 Estudo do Meio 
 

 Educação 
Artística e 
Educação Física 

 

 Biblioteca 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 

 Fichas de 
avaliação; 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação 
oral na sala de 
aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 
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 Resolução de 

problemas 

 Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática 

 
 

plausíveis de 
quantidades e de 
somas, diferenças 
e produtos, com 
e sem recurso a 
material 
concreto.  

  Reconhecer 
frações unitárias 
como 
representações 
de uma parte de 
um todo dividido 
em partes iguais, 
em diferentes 
contextos, e dar 
exemplos. (pág.7) 

 

• Conceber e aplicar 
estratégias na 
resolução de 
problemas com 
números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, e 
avaliar a 
plausibilidade dos 
resultados. 
 • 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. 
 • Desenvolver 
interesse pela 
Matemática e 
valorizar o seu papel 
no desenvolvimento 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

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. 
(pág.8) 
 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

 Localização e 

orientação no 

espaço 

 Figuras 

geométricas 

 Medida: 

 Comprimento e 

Área  

 

 Capacidade 

Massa 

 Dinheiro 

 Tempo   

• Identificar, 
interpretar e 
descrever relações 
espaciais, situando-
se no espaço em 
relação aos outros 
e aos objetos.  
• Identificar e 
comparar sólidos 
geométricos, 
reconhecendo 
semelhanças e 
diferenças, e 
identificando 
polígonos 
(triângulos, 
quadrados, 
retângulos, 
pentágonos e 
hexágonos) e 
círculos nesses 
sólidos. 
 • Descrever figuras 
planas, 
identificando as 

 Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A capacidade de 
interpretar 
acontecimentos 
e/ou situações; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias;  
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 

 Explorar, analisar 
e interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 

 Descrever figuras 
 bi e 
tridimensionais; 

 Desenhar figuras 
bidimensionais; 

 Utilizar unidades 
de medida não 
convencionais 

 Utilizar materiais 
manipuláveis 
estruturados e 
não estruturados; 

 Realizar 
atividades 
exploratórias; 
projetos; 
investigações; 
resolução de 
problemas; 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Criativo 
 (A, C, D, J)  

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 Indagador/ 
Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 Respeitador da 
diferença/ do 
outro 

 (A, B, E, F, H)  

 Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

 Questionador  

 (A, F, G, I, J)  

 Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

 Português 
 

 Estudo do Meio 
 

 Educação Artística 
e Educação Física 

 

 Biblioteca 
 

 Junta de freguesia 
 

 Câmara Municipal 
 

 Associação de Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 

 Fichas de 
avaliação; 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação oral 
na sala de aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

            Ser uma escola de cidadania  

Ser uma escola de qualidade______________________________________________________ 

 

 Resolução de 

problemas 

 Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática 

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. 
 • Comparar e 
ordenar objetos de 
acordo com 
diferentes 
grandezas 
(comprimento, 
massa, capacidade 
e área) 
identificando e 
utilizando unidades 
de medida 
convencionais e 
não convencionais. 
• Reconhecer e 
relacionar entre si o 
valor das moedas e 
notas da Zona Euro, 
e usá-las em 
contextos diversos. 
• Reconhecer e 
relacionar entre si 
intervalos de tempo 
(hora, dia, semana, 
mês e ano).  
• Conceber e 
aplicar estratégias 
na resolução de 
problemas 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, e 
avaliar a 
plausibilidade dos 
resultados. 

competências; 
 
-Técnicas de 
trabalho e pesquisa; 
 
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 

exercícios e jogos; 

 Resolver e 
formular 
problemas; 

 Analisar o próprio 
trabalho; 

 Comunicar, 
oralmente e por 
escrito. 
 

 Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 Responsável/ 
autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

 Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 
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 • 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. (pág. 
9,10,11) 
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ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 

 Representação e 

interpretação de 

dados 

 Resolução de 

problemas 

 Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática  

 

•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. 
• 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.       
• 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 

 Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A capacidade de 
interpretar 
acontecimentos 
e/ou situações; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias;  
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 
-Técnicas de 
trabalho e pesquisa; 
 
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 Explorar, analisar 
e interpretar 
situações de 
contextos 
variados; 
 

 Formular 
questões em 
contextos 
familiares 
variados; 
 

 Utilizar esquemas 
de contagem, 
tabelas de 
frequências 
absolutas; 
gráficos de 
pontos; 
pictogramas; 
diagramas de 
Venn e de Carrol; 
 

 Resolver 
problemas; 
 

 Analisar o próprio 
trabalho; 
 

 Comunicar, 
oralmente e por 
escrito. 

 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Criativo 
 (A, C, D, J)  

 Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 Indagador/ 
Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 Respeitador da 
diferença/ do 
outro 

 (A, B, E, F, H)  

 Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

 Questionador  

 (A, F, G, I, J)  

 Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

 Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 Responsável/ 
autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

 Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 

 Português 
 

 Estudo do Meio 
 

 Educação Artística 
e Educação Física 

 

 Biblioteca 
 

 Junta de freguesia 
 

 Câmara Municipal 
 

 Associação de Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 Fichas de 
trabalho; 

 Fichas de 
avaliação; 

 Trabalho de 
grupo/pares/ 
individual; 
 

 Participação oral 
na sala de aula; 
 

 Trabalhos de 
casa;  
 

 Trabalhos de 
pesquisa; 
 

 Caderno diário; 
 

 Grelhas de 
observação. 
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envolvam a 
Matemática no seu 
percurso escolar e 
na vida em 
sociedade. (pág. 11, 
12) 
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ORGANIZADOR 
Domínio 

 AE 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
AÇÕES 

ESTRATÉGICAS  
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
PERFIL DO ALUNOS 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
  

SOCIEDADE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

   
   

 

 
● Reconhecer a importância de 
fontes documentais na 
construção do conhecimento do 
seu passado pessoal e familiar. 

 Reconhecer datas, factos e 

locais significativos para a 

história pessoal ou das pessoas 

que lhe são próximas, localizando 

em mapas ou plantas e numa 

linha de tempo. 

 Relacionar instituições e 

serviços que contribuem para o 

bem-estar das populações com 

as respetivas atividades e 

funções. 

 Reconhecer a importância do 

diálogo, da negociação e do 

compromisso na resolução 

pacífica de situações de conflito. 

 Reconhecer as múltiplas 

pertenças de cada pessoa a 

diferentes grupos e 

comunidades. 

 Reconhecer influências de 

outros países e culturas em 

diversos aspetos do seu dia a dia. 

 Valorizar a aplicação dos 

direitos consagrados na 

Convenção sobre os Direitos da 

Criança. 

 

 

 Seleção de 

informação. 

 Mobilização de 

conhecimentos. 

 Análise de 

documentos, 

factos, situações. 

 Utilização de 

software simples. 

 Formulação de 

hipóteses com 

vista a dar 

resposta a um 

problema. 

 Conceção de 

situações. 

 Criação de 

objetos, textos 

ou soluções face 

a um desafio. 

 Utilização de 

modalidades 

diversas para 

expressar as 

aprendizagens 

(por exemplo, 

imagens). 

 Assembleias de 

Turma. 

 Debates. 

 Exposição de 

ideias. 

 Realização de 

jogos, jogos de 

papéis e 

simulações. 

 Problematização 

de situações. 

 

 

 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 

 
 

 

 
 

 

 Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crítico/ 
Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 Educação 

Física 

 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 

1º ciclo 

 

 Centro de 

Saúde 

 

 Junta de 

Freguesia 

 

 Câmara 

Municipal de 

Braga 

 

 Associação de 

Pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 

 Fichas de trabalho; 

 

 Fichas de avaliação; 

 

 Trabalho individual, 

de pares/grupo  

 

 Participação oral na 

sala de aula; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação/registo 

 

 Relatórios e textos 

diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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NATUREZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

 Distinguir os principais órgãos 

em representações do corpo 

humano, associando-os à sua 

principal função vital. 

 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). 

 Refletir sobre 

comportamentos e atitudes, 

vivenciados ou observados, que 

concorrem para o bem-estar 

físico e psicológico, vidual 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 bens. 

 Formulação de 

questões-

problema. 

 Registo de 

ideias, dados, 

conclusões e 

confrontação de 

resultados. 

 Identificação de 

fatores que 

influenciam uma 

experiência. 

 Pesquisa, 

seleção e 

tratamento da 

informação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indagador/ 
Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 Educação Física 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 

1º ciclo 

 Centro de 

Saúde 

 

 Junta de 

Freguesia 

 

 Câmara 

Municipal de 

Braga 

 

 Associação de 

Pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 Fichas de trabalho; 

 

 Fichas de avaliação; 

 

 Trabalho individual, 

de pares/grupo  

 

 Participação oral na 

sala de aula; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação/registo 

 

 Relatórios e textos 

diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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NATUREZA 
(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

 Localizar Portugal, na Europa 

e no Mundo, em diferentes 

representações cartográficas, 

reconhecendo as suas 

fronteiras. 

 Caraterizar os estados de 

tempo típicos das estações do 

ano de Portugal e a sua 

variabilidade. 

 Estabelecer a 

correspondência entre as 

mudanças de estado físico e as 

condições que as originam, com 

o ciclo da água. 

 Categorizar os seres vivos de 

acordo com as semelhanças e 

diferenças observáveis. 

 Relacionar as características 

dos seres vivos com o seu 

habitat. 

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

 Manipulação de 

diferentes 

representações 

cartográficas. 

 

 

 
 

 

 Confronto de 

ideias. 

 Tarefas de 

síntese e tarefas de 

planificação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Respeitador da 
diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistematizador/ 
Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 Educação Física 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 

1º ciclo 

 Centro de 

Saúde 

 

 Junta de 

Freguesia 

 

 Câmara 

Municipal de 

Braga 

 

 Associação de 

Pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 Fichas de trabalho; 

 

 Fichas de avaliação; 

 

 Trabalho individual, 

de pares/grupo  

 

 Participação oral na 

sala de aula; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação/registo 

 

 Relatórios e textos 

diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

 Distinguir vantagens e 

desvantagens da utilização de 

recursos tecnológicos do seu 

quotidiano. 

 Prever as transformações 

causadas pelo aquecimento e 

arrefecimento de materiais. 

 

 Estudo 

autónomo. 

 Preenchimento 

de tabelas. 

 Exposições orais. 

 Leitura de 

conteúdos. 

 

 Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 Educação Física 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 

1º ciclo 

 Centro de 

Saúde 

 

 Junta de 

Freguesia 

 

 Câmara 

Municipal de 

Braga 

 

 Associação de 

Pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 Fichas de trabalho; 

 

 Fichas de avaliação; 

 

 Trabalho individual, 

de pares/grupo  

 

 Participação oral na 

sala de aula; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação/registo 

 

 Relatórios e textos 

diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
C

O
N

H
EC

IM
EN

TO
S,

 C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 A
TI

TU
D

ES
 

 Elaborar itinerários do seu 

quotidiano, em plantas 

simplificadas do seu meio, 

assinalando diferentes 

elementos naturais e humanos. 

 Descrever elementos naturais 

e humanos do lugar onde vive 

através da recolha de 

informação em várias fontes 

documentais. 

 Comunicar conhecimentos 

relativos a lugares, regiões e 

acontecimentos. 

 Representar lugares reais que 

lhes estão próximos no tempo e 

no espaço. 

 Reconhecer a existência de 

bens comuns e à comunidade 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, os solos, 

apresentando propostas de 

intervenção. 

 Saber colocar questões, 

levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar 

resultados e saber comunicar, 

reconhecendo como se constrói 

o conhecimento. 

 Comparar meios de 

comunicação e informação, 

atribuindo-lhes relevância 

pessoal e social. 

 Pesquisa e 

partilha da 

informação. 

 Apresentações 

orais livres. 

 Ações solidárias. 

 Assembleia de 

Turma, jornal de 

parede. 

 Autoavaliação 

com recurso a 

linguagem icónica 

e verbal. 

 Trabalhos 

individuais ou em 

grupo, a partir do 

feedback do 

professor e/ou dos 

pares. 

 

 
 
 
 
 

 Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

 Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 Cuidador de 
si e do outro 

(B, E, F, G) 
 

 Matemática 

 

 Português 

 

 Educação 

Artística 

 

 Educação Física 

 GIIA – PES 

 

 Biblioteca 

 

 SOBE 

 

 PRESSE 

 

 Ciências 

experimentais no 

1º ciclo 

 Centro de 

Saúde 

 

 Junta de 

Freguesia 

 

 Câmara 

Municipal de 

Braga 

 

 Associação de 

Pais 

 

 ADCA 

 

 CRI 

 Fichas de trabalho; 

 

 Fichas de avaliação; 

 

 Trabalho individual, 

de pares/grupo  

 

 Participação oral na 

sala de aula; 

 

 Caderno diário; 

 

 Grelhas de 

observação/registo 

 

 Relatórios e textos 

diversos; 

 

 Trabalhos de 

pesquisa. 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS  ANO: 2º  ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃ
O COM 

PROJETOS 
AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 

Apropriação e 
reflexão 

-Observar os 
diferentes 
universos visuais 
-Mobilizar a 
linguagem 
elementar das 
artes visuais 
-Transformar os 
conhecimentos 
adquiridos  
(Pág. 5) 
- Aprender os 
saberes da 
comunicação visual 
-compreender os 
sistemas simbólicos 
das diferentes 
linguagens 
artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias; 
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em 
novas destrezas, 
conhecimentos,  
experiência e juízo 
crítico. 
-Apreciação 
estética e artística 
 
 -Técnicas de 
trabalho e 
pesquisa; 
 
-A capacidade de 
ser interventivo 
na resolução de 
problemas no 
âmbito das suas  
Vivências. 
 
-Promover 
estratégias que 

 
-Trabalhos de 
grupo 
-Projetos 
(mensais que 
articulamos) ou 
outros da escola 
-Pesquisa, 
organização e 
produção de 
informação em 
função das 
necessidades, 
problemas a 
resolver e dos 
contextos e 
situações 
-Utilização de 
diversas fontes de 
informação 
-Visitas de estudo 
-Atividades 
experimentais ao 
ar livre 
- Jogos 
lúdicos/didáticos 
-Utilização das TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/sabe-

dor/culto/informado 
(A,B,G,I,J) 

 
Criativo 
(A,C,D,J) 

 
Português 

 
Matemática 

 
Estudo do meio 

 
Dança 

 
Música 

 
Expressão 

dramática/teatro 

 
Biblioteca  

 
 

Dádiva de 
sangue 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação 
de Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-
Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para 
a Inclusão) 

 
 

Trabalhos 
produzidos 

 
Trabalho de 

grupo/pares/ 
Individual 

 
 
Participação nas 

atividades 
 

Grelhas de 
observação 
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 envolvam o 
enriquecimento 
das experiências 
visuais dos 
alunos. 
Estimular hábitos 
de apreciação dos 
diferentes 
contextos 
culturais. 
Promover 
estratégias que 
envolvam a 
criatividade do 
aluno. 
 
- Considerar 
opções 
alternativas para 
gerar novas 
ideias. 
 
 -Valorizar as 
vivências e as 
experiências de 
cada aluno. 

 
                    
Procurar a criação 
de um sistema 
próprio de 
trabalho 
 
 
 
- Cooperar com os 
seus pares na 
partilha de 
saberes para a 
superação 
conjunta de 
dificuldades nas 
diversas 
atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Dialogar sobre o 
que vê e sente 
-Compreender a 
intencionalidade 
dos símbolos 

 
Crítico /Analítico 

(A,B,C,D,G) 
Indagador/Inves-

tigador 
(C,D,F,H,I) 
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Interpretação e 

comunicação 

-Apreciar as 
diferentes 
manifestações 
artísticas 
-Perceber as razões 
e os processos para 
o desenvolvimento 
do gosto 
-Captar a 
expressividade 
(Pág. 6) 
- Desenvolver as 
capacidades de 
interpretação, no 
contacto de 
diferentes 
universos visuais. 
- Desenvolver 
estratégias para a 
construção das 
relações entre o 
olhar. O ver e o 
fazer. 
 
 

 
- Respeitar os 
compromissos 
essenciais à 
realização de 
atividades 
necessárias à sua 
progressão 
individual e do 
grupo(apoiar os 
seus pares) 
 
-Promover 
estratégias que 
induzam: 
Atitudes de 
construção de 
consensos. 
-À solidariedade 
com outros 
desenvolvendo o 
sentido de 
entreajuda na 
elaboração de 
trabalho de grupo 

 
 
 

Experimentação 
e 

Criação 
 
 
 
 
 
 

-Integrar a 
linguagem das 
artes visuais 
-Experimentar 
possibilidades 
expressivas dos 
materiais 
-Selecionar técnicas 
e materiais 
-Inventar soluções 
-Manifestar 
capacidades 
expressivas e 
criativas 
-Desenvolver 
projetos 
-Apreciar os seus 
trabalhos e dos 
seus colegas  

 
Respeitador da 

diferença/do outro 
(A,B,E,F,H) 

 
Sistematizador/organi-

zador 
(A,B,C,I,J) 

Questionador 
(A,F,G,I,J) 

 
Comunicador 

(A,B,D,E,H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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(Pág. 6 e 7) 
- Conjugar a 
experiência 
pessoal, a reflexão, 
os conhecimentos 
adquiridos, na 
experimentação 
plástica de 
conceitos e de 
temáticas. 
-Promover 
estratégias que 
criem 
oportunidades para 
o aluno. 
 
 
 

 
 
 

 
Participativo/colaborad

or 
(B,C,D,E,F) 

 
 
 
 
 
 
 

Responsável 
/autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 
 

Cuidador de si e do 
outro (B,E,F,G) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO  ANO: 2º  ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO 
ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
Apropriação e 
reflexão 

 
-Identificar 
diferentes estilos e 
géneros de teatro 
-Identificar 
personagens, 
cenários, 
ambiente… 
 
-Reconhecer 
diferentes formas 
de usar a voz e o 
corpo 
  
 
(Pág. 5) 
 

 Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias; 
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em 
novas destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 
 
 
 
-Técnicas de 
trabalho e 
pesquisa; 
 
 
 
 
-A capacidade de 
ser interventivo 
na resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 
 

 
-Trabalhos de 
grupo 
-Projetos 
(mensais que 
articulamos) ou 
outros da escola 
-Pesquisa, 
organização e 
produção de 
informação em 
função das 
necessidades, 
problemas a 
resolver e dos 
contextos e 
situações 
-Utilização de 
diversas fontes de 
informação 
-Visitas de estudo 
-Atividades 
experimentais ao 
ar livre 
- Jogos 
lúdicos/didáticos 
-Utilização das TIC 
- Participação em 
espetáculos 
 
-Promover 
estratégias que 
criem 
oportunidades 
para o aluno: 
-Colaborar com 
outros, auxiliar 
terceiros em 
tarefas. 

 
Conhecedor/sa-

bedor/culto/infor
mado 

(A,B,G,I,J) 
 

Criativo 
(A,C,D,J)  

Crítico /Analítico 
(A,B,C,D,G) 

Indagador/Inves-
tigador 

(C,D,F,H,I) 

 
Português 

 
Matemática 

 
Estudo do meio 

 
Dança 

 
Música 

 
Artes Visuais 

 
Biblioteca  

 
 

Festa de Natal 
 

Festa Final de 
Ano 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 

 CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão) 

 
 

Trabalhos 
produzidos 

 
Trabalho de 

grupo/pares/ 
Individual 

 
 
Participação nas 

atividades 
 

Grelhas de 
observação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Interpretação e 
comunicação 

 
-Distinguir jogo 
dramático, 
improvisação e 
representação 
 (Pág. 6) 
 

 
 

Experimentação e 
Criação 

-Explorar as 
possibilidades 
motoras e 
expressivas do 
corpo 
-Adequar as 
possibilidades 
expressivas da voz 
a diferentes 
contextos 
-Transformar 
objetos 
-Construir 
personagens 
-Produzir pequenas 

Respeitador da 
diferença/do 

outro 
(A,B,E,F,H) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A,B,C,I,J) 

Questionador 
(A,F,G,I,J) 

 
Comunicador 

(A,B,D,E,H) 
 

Autoavaliador 
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cenas 
 (Pág. 6 e 7) 

-Conhecimento 
do seu corpo 

 
-Promover 
estratégias e 
modos de 
organização de 
tarefas que 
impliquem por 
parte dos alunos: 
-Dar conta a outro 
do cumprimento 
de tarefas e de 
funções que 
assumiu. 
 
-Promover 
estratégias que 
induzam a: 
-ações solidárias 
com outros nas 
tarefas de 
aprendizagem/ati
vidades de 
entreajuda 
 

(transversal às 
áreas) 

 
Participativo/cola

borador 
(A,C,D,E,F) 

 
Responsável/autó

nomo 
(C,D,E,F,G,I,J) 

 
 

Cuidador de si e 
do outro 
(B,E,F,G) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - MÚSICA  ANO: 2º  ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
Experimentação e 

Criação 

-Experimentar sons 
vocais 
-Explorar fontes 
sonoras diversas 
-Improvisar a solo 
ou em grupo 
-Criar, sozinho ou 
em grupo, 
ambientes sonoros 

(pág.7) 

 Desenvolver: 
 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias; 
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em 
novas destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 
 
 
-Técnicas de 
trabalho e 
pesquisa; 
 
 
 
 
-A capacidade de 
ser interventivo 
na resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 

 
-Trabalhos de 
grupo 
-Projetos 
(mensais que 
articulamos) ou 
outros da escola 
-Pesquisa, 
organização e 
produção de 
informação em 
função das 
necessidades, 
problemas a 
resolver e dos 
contextos e 
situações 
-Utilização de 
diversas fontes de 
informação 
-Visitas de estudo 
-Atividades 
experimentais ao 
ar livre 
- Jogos 
lúdicos/didáticos 
-Utilização das TIC 
-Promover 
estratégias que 
envolvam: 
-Experiências 
sonoras musicais 
que estimulem a 
apreciação de 
diferentes 
contextos 
culturais. 
-Promover 
estratégias que 

Conhecedor/sabe-
dor/culto/informado 

(A,B,G,I,J) 
 Criativo 
(A,C,D,J) 

Crítico /Analítico 
(A,B,C,D,G) 

Indagador/Investiga-
dor 

(C,D,F,H,I) 
Respeitador da 

diferença/do outro 
(A,B,E,F,H) 

 
Sistematizador/orga-
nizador 

(A,B,C,I,J) 
Questionador 

(A,F,G,I,J) 
Comunicador/ 

Desenvolvimento da 
linguagem e da 

oralidade 
(A,B,D,E,H) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Participativo/colabo-

rador 
(B,C,D,E,F) 

Responsável/autóno-
mo 

(C,D,E,F,G,I,J) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B,E,F,G) 

 
Conhecedor/crítico/ 

culto/informado 
(A,B,G.I,J) 

 
Português 

Matemática 
Estudo do meio 

Dança 
Artes visuais 

Expressão 
dramática/teatro 

  
Festa de Natal 

 
 
 

Festa final de 
Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 APECDA 
(Associação de 
Pais para a 
Educação de 
Crianças 
Deficientes 
Auditivas-Braga) 
 
CRI (Centro de 

Recursos para a 
Inclusão 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalhos 

produzidos 
 

Trabalho de 
grupo/pares/ 

Individual 
 

 
Participação nas 

atividades 
 

Grelhas de 
observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

-Interpretar rimas, 
trava-línguas, 
lengalengas… 
-Cantar a solo ou 
em grupo 
-Tocar a solo ou em 
grupo 
-Realizar 
sequências de 
movimentos 
corporais  
-Comunicar através 
do movimento 
corporal 
-Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas 
(Pág. 8) 

Apropriação e 
reflexão  

-Comparar 
características 
rítmicas, 
melódicas… 
-Partilhar as 
músicas  
-Produzir sozinho 
ou em grupo vários 
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tipos de materiais 
- (Pág. 8 e 9) 
 
 
-Realizar 
sequências de 
movimentos 
corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 
 
 

requeiram: 
 

- A Inclusão da 
opinião dos pares 
para a melhoria 

de saberes 
-O entendimento 
e o cumprimento 

de instruções 

 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A,B, E,F,H) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DANÇA  ANO: 2º  ANO LETIVO 2019/2020 
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
Apropriação e 

reflexão 

-Distinguir 
diferentes 
possibilidades de 
movimentação do 
corpo 
-Adequar 
movimentos do 
corpo  
-Identificar 
diferentes estilos 
e géneros de 
dança 

(pág.5 e 6) 

 

 Desenvolver: 
 
-A capacidade de 
recolher 
informação; 
 
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
 
-A faculdade de 
comunicar ideias; 
 
-A autonomia e 
capacidade de 
realizar tarefas;  
 
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências; 
 
-Técnicas de 
trabalho e pesquisa; 
 
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 

 
- Conhecimento do 
seu corpo. 

 
-Trabalhos de grupo 
-Projetos (mensais 
que articulamos) ou 
outros da escola 
-Pesquisa, 
organização e 
produção de 
informação em 
função das 
necessidades, 
problemas a 
resolver e dos 
contextos e 
situações 
-Utilização de 
diversas fontes de 
informação 
-Visitas de estudo 
-Atividades 
experimentais ao ar 
livre 
- Jogos 
lúdicos/didáticos 
-Utilização das TIC 
- Participação em 
espetáculos 

 

Conhecedor/Sabedor 
/Culto/Informado 

(A,B,G,I,J) 
 

Criativo 
(A,C,D,J) 

 
Crítico /Analítico 

(A,B,C,D,G) 
 

Indagador/Investigador 
(C,D,F,H,I) 

Respeitador da 
diferença/do outro 

(A,B,E,F,H) 
 
Sistematizador/Organi-
zador 

(A,B,C,I,J) 
Questionador 

(A,F,G,I,J) 
Comunicador/ 

Desenvolvimento da 
linguagem e da 

oralidade 
(A,B,D,E,H) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/Colabora- 
dor 

(B,C,D,E,F) 
Responsável/Autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B,E,F,G) 

 
Português 

Matemática 

Estudo do meio 

Música 

Artes visuais 

Expressão 

dramática/teatro 

  
Festa de Natal 

 
 
 

Festa final de 
Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalhos 

produzidos 
 

Trabalho de 
grupo/pares/ 

Individual 
 

 
Participação nas 

atividades 
 

Grelhas de 
observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

-Interpretar o seu 
papel 
coreográfico  
- Interagir com os 
colegas 
 (pág. 7) 
 

 
Experimentação e 

Criação 

 
-Recriar 
sequências de 
movimentos 
- Criar 
composições 
coreográficas 
 (Pág. 8 ) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  ANO: 2º        ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área das Atividades 
Físicas 

 
 
O Aluno deve ser 
capaz de: 
 
Realizar PERÍCIAS 
E MANIPULAÇÕES 
 
Realizar 
DESLOCAMENTOS 
E EQUILIBRIOS 
 

 
Participar nos 
JOGOS 

 
(Pag.5) 

 
 
 

 
 
- Saber estar, ser e 
respeitar valores 
como: cidadania; 
participação, 
direitos humanos; 
direitos 
democráticos  
-Desenvolver nos 
alunos capacidades 
de avaliação 
individual e coletiva 
do programa; 
-Desenvolvimento 
atitudes de 
autoavaliação e de 
iniciativa, seja ela 
individual ou 
grupal.  
-Pesquisar e 
levantamento de 
jogos e brincadeiras 
populares (ex: 
corrida de sacos); 
-Aprendizagem de 
jogos populares; 
-Identificar 
momentos 
importantes da 
história do desporto 
(ex: Jogos 
Olimpicos) 
-Resolver conflitos 
de uma forma 
dialogante e não 
violenta; 

b)    - Desenvolver a 
assertividade para 

 
 

-Projetos (mensais 

que articulamos) ou 

outros da escola 

-Atividades 

experimentais ao ar 

livre 

- Jogos 

lúdicos/didáticos 

-Exercícios físicos 

individuais e em 

grupo 

 

 

 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo/Expressivo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico e 

Autoavaliador/Heteroa-
valiador 

(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ Investigador 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, D, F;H; I, J) 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B; E; F; H) 

 
Questionador e 
Comunicador 

(A, B, D, E, F; G; H; I; J) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/ 
colaborador 

Responsável/ 
Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E; F; G) 
 

 
 

Português 

Matemática 

Estudo do meio 

Música 

Artes visuais 

Expressão 

dramática/teatro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalhos 
produzidos 

 
Trabalho de 

grupo/pares/ 
Individual 

 
 

Participação nas 
atividades 

 
Grelhas de 
observação 
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discutir pontos de 
vista; 

c)    - Conhecer o seu 
corpo 

d)    - Reconhecer e 
aceitar as 
diferenças; 
 - Auxiliar na 
elaboração de 
escolhas, - 
consideração de 
alternativas, 
submetendo-as a 
uma análise ética. 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA  ANO: 2º        ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 
 

SER AMIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MÃE DE JESUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PÁSCOA DOS 
CRISTÃOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
-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) 

 
 

-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. 

 
 

-Identificar a 
Páscoa como a 
festa da Vida; 
-Descrever os 
últimos 
acontecimentos da 

 
 
- Saber estar, ser e 
respeitar valores 
como: cidadania; 
participação, 
direitos humanos; 
direitos 
democráticos  
-Desenvolver nos 
alunos capacidades 
de avaliação 
individual e coletiva 
do programa; 
-Desenvolvimento 
atitudes de 
autoavaliação e de 
iniciativa, seja ela 
individual ou 
grupal.  
 
- Desenvolver ações 
solidárias e de 
entreajuda 
-Resolver conflitos 
de uma forma 
dialogante e não 
violenta; 

b)    - Desenvolver a 
assertividade para 
discutir pontos de 
vista; 

c)    - Desenvolver o 
sentido da 
responsabilidade. 

 
 
 
 

 
 

-Projetos (mensais 

que articulamos) ou 

outros da escola 

-Atividades 

experimentais ao ar 

livre 

- Jogos 

lúdicos/didáticos 

-Exercícios físicos 

individuais e em 

grupo 

 

 

 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

 (A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ Investigador 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, D, F;H; I, J) 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B; E; F; H) 

 
Questionador e 
Comunicador 

(A, B, D, E, F; G; H; I; J) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/ 
colaborador 

Responsável/ 
Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E; F; G) 
 

 
 

Português 

Matemática 

Estudo do meio 

Música 

Artes visuais 

Expressão 

dramática/teatro 

Educação Física 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Junta de 
freguesia 
 

 Câmara 
Municipal 
 

 Associação de 
Pais 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalhos 
produzidos 

 
Trabalho de 

grupo/pares/ 
Individual 

 
 

Participação nas 
atividades 

 
Grelhas de 
observação 
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DEUS É AMOR 

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. 

 
-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. 

 

     -  
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PLANO DE ESTUDO DE APOIO AO ESTUDO  ANO: 2º        ANO LETIVO 2019/2020 
 

DOMÍNIO OBJETIVOS 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DE DÚVIDAS E DE DIFICULDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Exprimir as suas dúvidas e dificuldades; aplicar estratégias de resolução. 

 Procurar ajuda junto do(a) professor(a). 

 Ouvir as explicações com atenção. 

 Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho. 

 Conhecer regras de trabalho e de responsabilidade, no sentido de alcançar melhores 

prestações. 

 Conhecer e atuar, de acordo com as normas do grupo. 

 Criar métodos de estudo e de trabalho. 

 Treinar a memória auditiva. 
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PLANO DE ESTUDO DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR – 2º ANO 
“Cidadania Desenvolvimento e Tecnologia (CDT)” 

ANO LETIVO 2019/2020 

DOMÍNIOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 Conhecer os principais direitos humanos.  

 Personalidades que se destaca(ra)m pela sua acção cívica na promoção dos Direitos Humanos (Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Aristides de Sousa Mendes 
e/ou Wangari Maathai, entre outros significativos). 

 Regras de convivência e de respeito mútuo. 
 

4. A Declaração dos Direitos da Criança 

 Conhecer os seus direitos enquanto criança. 

 A importância dos Direitos da Criança.  
 
EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA 
 

2. Comunicar e informar 

 Entender o que é comunicar. 

 Conhecer a natureza da comunicação. 

 Saber que há informação verdadeira e informação falsa ou distorcida. 

 Reconhecer situações de risco associadas à utilização dos média e conhecer formas de os prevenir. 

 Perceber como os diferentes media informam e formam a opinião dos cidadãos. 
 
EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO  
 

3. Racismo, Xenofobia, Discriminação, Tolerância e Paz 

 O que é o Racismo e a Xenofobia 

 Expressões de Racismo e de Xenofobia 

 Desenvolver os valores do direito à diferença;  

 Repudiar discriminação relativamente à raça, etnia, sexo, idade, naturalidade e morada;  

 Defender a liberdade de expressão cultural;  

 Desenvolver o espírito crítico relativamente às injustiças sociais;  

 Reconhecer a necessidade do desenvolvimento da compreensão e da tolerância entre povos para alcançar a paz no mundo. 
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4. O respeito pela diferença 

 Os grupos étnicos, religiosos e raciais que coexistem 

 A singularidade de cada indivíduo 

 Respeitar a singularidade de cada indivíduo 
 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A SEXUALIDADE  
 

3. Eu e o meu corpo (noção do corpo). 

 Noção de corpo. 

 Valorização de todas as partes do corpo. 

 Reconhecimento da importância da higiene corporal. 

 Identificar fatores e situações de risco para a saúde.  

 Prevenir situações de risco para a saúde física e mental; 
 

4. Identidade sexual e papel de género  

 Diferenças entre rapazes e raparigas. 

 Aceitação positiva da própria identidade sexual e da dos outros. 
 

EDUCAÇÃO PARA CONSUMIDOR 
 

3. O que é poupar? O que é gastar? 

 Noção de poupança e tipos de poupança. 

 Interpretação do que é caro/barato e do que é essencial/supérfluo. 

 O consumo por prioridades. 

 Publicidade enganosa. 
 
4. Consumo sustentável 

 Mudança de hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do consumo. 

 Ser um consumidor responsável 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
3. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade 
• A Água como recurso (importância e problemáticas) 
• Os 4 R´s e as consequentes práticas amigas do Ambiente 
• Respeito pela Natureza enquanto agente vivo e essencial à vida humana. 
• Compreensão da importância do processo de separação de resíduos e da reciclagem. 
• Consciencialização dos riscos inerentes à poluição. 
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NOTA1: A área de integração curricular Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 
interdisciplinar, uma vez que mobiliza contributos de diferentes componentes do currículo (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 
 
NOTA2: As aprendizagens planificadas neste documento articulam com os pressupostos do Perfil do Aluno. 
Áreas de competência do Perfil do Aluno (transversais a todas as áreas do saber):  A – Linguagens e Textos; B -  Informação e Comunicação; C – Raciocínio e Resolução de problemas; 
D -  Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – Relacionamento Interpessoal; F -  Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H -  Sensibilidade 
Estética e Artística; I -  Saber Cientifico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e Domínio do Corpo. 

  

4. Poluição 
 Referir exemplos de poluentes da água, do solo, e da atmosfera. 
 Propor soluções para a diminuição de poluentes. 
 Alterar hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do meio ambiente.  
 Reconhecer o meio ambiente como um património que por todos deve ser preservado. 

 
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

 Conhecer conceitos básicos fundamentais na área da programação. 

 Uma abordagem introdutória a cada um dos conteúdos a lecionar. 

 Adaptação ao software utilizado. 

 Apresentar os comandos básicos do Scratch. 

 ScratchScratch; 

 Conhecer o programa.  

 Funcionalidades. 

 Instalar a ferramenta. 

  Motivos para utilizar a ferramenta. 
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PLANO DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA – 3ºANO                                                                                                                                                                     ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

O tema que 
consta no 

documento das 
Aprendizagens 
Essenciais (AE) 
(é uma linha 

para cada tema) 

Um resumo das AE c/ 
indicação das páginas do 

documento 

Outras aprendizagens 
previstas que podem ser 

potenciadas pelas 
estratégias que vão ser 

desenvolvidas 

Indicação de como  os 
alunos vão aprender: 

atividade experimental, 
visita de estudo, projeto, 

… 

Indicando apenas as 
letras referentes às 

áreas que se 
pretendem 

desenvolver (as que 
estão nas AE e outras) 

As disciplinas que 
têm conteúdos que 

podem ser 
trabalhados em 

parceria (são 
sugestões que 

permitem, depois, 
construir a rede da 

pluri e 
interdisciplinarida- 

de) 

É exemplo a 
Biblioteca, a 

Robótica e outros 
projetos que 

podem apoiar as 
aprendizagens ou 

as estratégias 
planeadas 

Indicação dos projetos 
ou dos parceiros que 

podem apoiar as 
aprendizagens (o ICM, 
a Junta de Freguesia, o 

Hospital, a cruz 
Vermelha,…) 

Indicar todos os 
instrumentos de 

avaliação que vão ser 
utilizados: caderno 

diário, guiões de 
observação, listas de 

verificação, 
questionários, 
portfólios, …) 

 

  
  
NÚMEROS E  
OPERAÇÕES  
  
  
  
Números  
naturais   
   
   
  
Adição, 
subtração, 
multiplicação 
e  
divisão   
  
  
  
Números  
racionais não 
negativos  

 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.  

 • Desenvolver:  

-a capacidade de recolher  
informação;  
  
-a capacidade de 
interpretar 
acontecimentos e/ou 
situações;  
  
-a técnica de elaboração 
de  
registos diversos;  
  
-a faculdade de 
comunicar ideias; -A 
autonomia e capacidade 
de  
realizar tarefas;   
  
- a autoconfiança com 
base em novas destrezas, 
conhecimentos e  
competências;  
  

• 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.   

 Conhecedor/ 
sabedor/  

culto/  
informado (A,  

B, G, I, J)   
  
  

Criativo (A, C,  
D, J)   

  
  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

  
  

Indagador/  
Investigador  

(C, D, F, H, I)   
  
  

Respeitador da 
diferença/  

do outro (A, B,  
E, F, H)   

  
  

  

Português  

  

Estudo do Meio  
 
Educação Artística  

 
Artes Visuais 
 
Expressão 
Dramática/Teatro
,  
 
Dança/Música  

 

Educação     

Física  

 

GIIA – PES 

 

Biblioteca 

 

SOBE 

 

PRESSE 

 
 

  

• Centro de Saúde  

• Junta de  

Freguesia  

• Câmara  

Municipal  

• Associação de 
Pais  

•  

• APECDA 
(Associação de Pais 
para a Educação de 
Crianças 
Deficientes  
Auditivas- 
Braga)  
  
  

• CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão)  

 

  

• Grelhas de 
observação para 
diferentes 
registos  

• Listas de 
verificação  

• Exposições orais  

• Comentário 
crítico  

• Relatório de uma 
atividade  

• Registo de 
vídeos.  

• Organização de 
uma exposição 
coletiva de 
trabalhos  
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Resolução de  
problemas   
   
  
  
  
  
  
  
Raciocínio 
matemático   
   
  
  
  
  
Comunicação  
matemática  
  
  
  
  
  

  

 

• 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 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 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, e avaliar 
a plausibilidade dos 
resultados.  

-técnicas de trabalho e  
pesquisa;  
  
  
-a capacidade de ser 
interventivo na resolução 
de problemas no âmbito 
das suas vivências.  
  

• Realizar cálculos recorrendo 
a diferentes estratégias de 
cálculo mental e usando 
algoritmos, em contextos 
diversos.   

• 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.   

• Resolver problemas que 
requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos 
e apoiem a aprendizagem de 
novos conhecimentos.   

• Resolver e formular 
problemas, analisar 
estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os 
resultados obtidos.   

• Comunicar utilizando 
linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões.   

• Analisar o próprio trabalho 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.   

 
Sistematizador 
/ organizador  

(A, B, C, I, J)  
  
  

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

  
  

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

  
  

Autoavaliador  
(transversal às 

áreas)  
  
  

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  

  
  

Responsável/ 
autónomo (C,  
D, E, F, G, I, J)  

  
  

Cuidador de si e 
do outro (B,  

E, F, G)  

   

  

• Portefólios de 

evidências de 

aprendizagem 

individual  

• Trabalhos 

realizados por 

iniciativa do aluno  

• Questionário 

oral/escrito  

• Questões de aula  

• Testes   

• Grelhas de 

avaliação  

• Atividades 

experimentais  
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 • 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).   

• 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.   

 • Explorar, analisar e 
interpretar situações de 
contextos variados 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).   

• Desenhar polígonos, 
recorrendo a  
coordenadas, em grelhas 
quadriculadas, no geoplano e 
em papel ponteado (malha 
quadrangular).   

• Descrever figuras bi e 
tridimensionais, identificando 
as suas propriedades (no caso 
das figuras planas, incluindo a 
identificação das suas 
simetrias).   

• 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.   
• Utilizar materiais 
manipuláveis estruturados e 
não estruturados e 
instrumentos variados, 
incluindo os de tecnologia 
digital e a calculadora.  

• Resolver problemas que 
requeiram a aplicação de 
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GEOMETRIA E 

MEDIDA 
 

Localização e 
orientação no 

espaço 
 
Figuras 

geométricas 

 

Medida: 

 

Comprimento e 
Área  

Capacidade   

Massa   

   

Dinheiro   

  

 Tempo   

   

Resolução de 
problemas   

   

  

Raciocínio 
matemático   

   

• 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. 

 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 

 

conhecimentos já aprendidos 
e apoiem a aprendizagem de 
novos conhecimentos.   

• Resolver e formular 
problemas, analisar 
estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os 
resultados obtidos.   

• 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 uma 
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.   

 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 
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Comunicação 
matemática   

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 àvontade em lidar com 

situações que envolvam 

a Matemática no seu 

percurso escolar e na 

vida em sociedade. 

 

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.   

  

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE DADOS 

 
Representação e 
interpretação de 

dados 
 
 
 
 

Resolução de 
problemas 

• 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 
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Raciocínio 
matemático 

 
 

Comunicação 
matemática 

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 àvontade em lidar com 
situações que envolvam 
a Matemática no seu 
percurso escolar e na 
vida em sociedade.   
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ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO 
ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO COM 
PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBS. 

O tema que 
consta no 

documento das 
Aprendizagens 
Essenciais (AE) 
(é uma linha 

para cada tema) 

Um resumo das AE c/ 
indicação das páginas do 

documento 

Outras aprendizagens 
previstas que podem ser 

potenciadas pelas 
estratégias que vão ser 

desenvolvidas 

Indicação de como  os alunos 
vão aprender: atividade 
experimental, visita de 

estudo, projeto, … 

Indicando apenas 
as letras 

referentes às 
áreas que se 
pretendem 

desenvolver (as 
que estão nas AE 

e outras) 

As disciplinas que 
têm conteúdos que 

podem ser 
trabalhados em 

parceria (são 
sugestões que 

permitem, depois, 
construir a rede da 

pluri e 
interdisciplinarida- 

de) 

É exemplo a 
Biblioteca, a 

Robótica e outros 
projetos que 

podem apoiar as 
aprendizagens ou 

as estratégias 
planeadas 

Indicação dos projetos 
ou dos parceiros que 

podem apoiar as 
aprendizagens (o ICM, 
a Junta de Freguesia, o 

Hospital, a cruz 
Vermelha,…) 

Indicar todos os 
instrumentos de 

avaliação que vão ser 
utilizados: caderno 

diário, guiões de 
observação, listas de 

verificação, 
questionários, 
portfólios, …) 

 

  
ORALIDADE 

 
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 
intencionalidade s 
comunicativas. 

 Desenvolver:  
  
-O Respeito pela tradição 
cultural.  
- O sentido crítico, 
colaborativo e estético.  
-A capacidade de 
reflexão.  
-O Respeito pelo outro.  
-A autonomia e 
capacidade de realizar 
tarefas de aprendizagem.  
-A autoconfiança com 
base em novas destrezas, 
conhecimentos e 
competências.  
-Técnicas de trabalho e 
pesquisa. 
-A capacidade de ser 
interventivo na resolução 
de problemas no âmbito 
das suas vivências.  
-Análise de diferentes 
situações comunicativas.  
-Adequação e Avaliação 
dos seus próprios 
discursos. 
 

Promover estratégias que 
envolvam:  
-  compreensão de textos 
em diferentes suportes 
audiovisuais (por 
exemplo, de temas 
nucleares de  
Matemática, de Estudo 
do Meio, de Expressões) 
para:  
• desenvolver a  
consciência relativa às 
diferenças entre textos 
orais que servem, por 
exemplo, para informar, 
para expor 
conhecimento e para 
narrar;   
• selecionar de um  
texto oral informação 
relevante para um  
determinado  
objetivo (identificar 
informação literal, 
organizá-la, interpretar 
outros sentidos, fazer 
inferências, 
compreender  

   
Conhecedor/sa
bedor/ culto/ 

informado  
(A, B, G, I, J) 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
 

Sistematizador / 
organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 
Respeitador da 
diferença/ do 

outro 
(A, B, E, F, H) 

 
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 

  
Criativo 

(A, C, D, J) 

 
 
•Matemática  
  
  
•Estudo do Meio  
  
  
•Educação  
Artística – Artes  
Visuais,  
Expressão  
Dramática/  
Teatro,  
Dança/Música  
  
  
•Educação     
Física 

   
 
•GIIA – PES  
  
•Biblioteca  
  
•SOBE  
  
•PRESSE 

 
•Centro de saúde  
•Junta de  
Freguesia  
•Câmara  
Municipal  
•Associação  
de Pais  
•APECDA  
(Associação de  
Pais para a  
Educação de  
Crianças  
Deficientes  
Auditivas-Braga)  
  
•CRI (Centro de 
Recursos para a 
Inclusão)  
 

   
•Grelhas de 
observação para 
diferentes registos  
•Listas de 
verificação  
•Exposições orais  
•Comentário crítico  
•Relatório de uma 
atividade  
•Registo de vídeos  
•Organização de 
uma exposição 
coletiva de 
trabalhos  
•Portefólios de 
evidências de 
aprendizagem 
individual  
•Trabalhos 
realizados por 
iniciativa do aluno  
•Questionário 
oral/escrito  
•Questões de aula  
•Testes   
• Grelhas de 
avaliação  
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 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.   
  
● Detetar 
semelhanças e 
diferenças entre o 
texto oral e o texto 
escrito. 

 informação  
explícita e implícita  
presente no texto);   

 registar informação 

relevante (por exemplo, 

por meio de esquema, de 

reconto, de paráfrase);   

 analisar situações que 

impliquem diferentes 

objetivos (por exemplo, 
inferências,  

 compreender informação  

explícita e implícita 

presente no texto);   

 registar informação 

relevante (por exemplo, 

por meio de esquema, de 

reconto, de paráfrase);   

 analisar situações que 

impliquem diferentes 

objetivos (por exemplo, 

expor conceitos, factos 

simples de natureza 

disciplinar e 

interdisciplinar; contar 

uma história; concordar ou 

discordar de um ponto de 

vista ou de uma 

exposição);  avaliar os seus 

próprios discursos tendo 

em conta a adequação à 

situação (e os princípios de 

cooperação e cortesia).   

 produção de discursos 

preparados para 

apresentação a público 

restrito (à turma, a colegas 

de outras turmas) com 

     
• Apresentação 
oral  
• Compreensão  
oral - Grelha de 
escuta ativa  
• Caça ao erro  
• Avaliação da 
fluência de leitura  
• Preenchimento 
de mapas 
conceptuais  
• Quiz de 
gramática. 

 Atividades 

experimentais 
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   diferentes finalidades:   
• recontar histórias lidas 
para recomendar livros aos  
colegas;   
• narrar situações vividas 
para sustentar uma 
opinião ou para identificar 
problemas a resolver;   
• narrar situações 
imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a 
imaginação, a expressão 
linguística e a competência 
comunicativa;   
• expor trabalhos simples 
relacionados com temas  
disciplinares e 
interdisciplinares, 
realizados com apoio 
(professor ou grupo).   
− realização de percursos 
pedagógico-didáticos 
interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 

      

LEITURA- 
ESCRITA  

 

Leitura  
● Ler textos com  
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados a 
diferentes finalidades 
(informativas, lúdicas, 
estéticas). ● 
Distinguir nos textos 
características da 
notícia, da carta, do 
convite e da banda 
desenhada  
(estruturação, 
finalidade).  
  
● Ler textos com 
entoação e ritmo 

 Promover estratégias que 
envolvam:  
- manipulação de unidades 
de sentido através de 
atividades que impliquem   
• segmentar textos em 
unidades de sentido;   
• reconstituir o texto a 
partir de pistas linguísticas 
e de conteúdo;   
• estabelecer relações 
entre as diversas unidades  
de sentido;   
• sublinhar, parafrasear, 
resumir segmentos de 
texto relevantes para a 
construção do sentido;  
   
− realização de diferentes 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 

Sistematizador/ 
organizador (A, 

B, C, I, J) 
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adequados.  
  
● Mobilizar as suas 
experiências e 
saberes no processo 
de construção de 
sentidos 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  
● 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, 
desenvolviment o e 
conclusão.   
● Redigir textos com 
utilização correta das 
formas de 
representação escrita 

tipos de leitura em voz alta 
(ler muito devagar, ler 
muito depressa, ler muito 
alto, ler murmurando, ler 
em coro, fazer leitura 
coletiva, leitura 
dramatizada, leitura 
expressiva) e silenciosa 
(por exemplo, leitura na 
pista de pormenores, 
leitura para localização de 
uma informação);   
− compreensão de textos 
através de atividades que 
impliquem   
•  mobilizar experiências e 
saberes interdisciplinares;   
• localizar informação  
explícita;   
• extrair informação  
implícita a partir de pistas 
linguísticas;   
 
• inferir, deduzir 
informação a partir  
do texto;   
- aquisição de saberes 
relacionados com a 
organização do texto 
própria do género a que 
pertence (narrar, 
descrever,  
informar);   
- pesquisa e seleção de 
informação essencial, com 
recurso à WEB;   
- realização de percursos 
pedagógicodidáticos 
interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões.  
  
  
Promover estratégias que 
envolvam:   

 
Leitor 

(A, B, C, D, F, H, 
I) 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
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(grafia, pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica e 
sinais auxiliares da 
escrita).  
 
 ● Avaliar os próprios 
textos com 
consequente 
aperfeiçoamento.   
 
● Escrever textos 
géneros variados, 
adequados a 
finalidades como 
narrar e informar, em 
diferentes suportes.  
 
● Exprimir opiniões e 
fundamentálas.  
  
● Recriar pequenos 
textos em diferentes 
formas de expressão 
(verbal, gestual, 
corporal, musical, 
plástica).   

  
- desenvolvimento e 
consolidação de 
conhecimento relacionado 
com o alfabeto e com as 
regras de ortografia, ao 
nível da correspondência 
grafema-fonema e da 
utilização dos sinais de 
escrita (diacríticos, 
incluindo os acentos; sinais 
gráficos; sinais de 
pontuação e sinais 
auxiliares de escrita);  
 - consciencialização da 
existência de diferentes 
modos de organizar um 
texto, descrever, informar;  
-modificação textual com 
recurso à manipulação de 
frases e de segmentos 
textuais (expansão, 
redução, paráfrase), bem 
como à alteração de 
perspetiva ou descrição de 
personagens, por exemplo;   
-realização de atividades 
como reescrever textos 
conhecidos, completar 
textos incompletos, 
escrever textos originais;   
-planificação do que se vai 
escrever através de 
procedimentos que 
impliquem, por exemplo, 
decidir o tema e a situação 
de escrita, definir o 
objetivo da escrita; decidir 
o destinatário do texto, 
conhecer as características 
do género textual que se 
pretende escrever.   
-Elaboração de um texto 
prévio, a elaboração 
coletiva de conteúdos para 
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o texto;   
-Textualização individual a 
partir do texto prévio, o 
que implica reformulação 
do conteúdo à medida que 
se vai escrevendo;   
-Revisão (em função dos 
objetivos iniciais e da 
coerência e coesão do 
texto) e aperfeiçoamento 
textual, o que implica reler, 
avaliar (com recurso a auto 
e a heteroavaliação) e 
corrigir;   
-Preparação da versão 
final, que implica passar a 
limpo (adequado para 
editar e reproduzir textos).   
  
Promover estratégias que 
envolvam:   
- realização de percursos 
pedagógico-didáticos 
interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

● 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 nos 
textos visuais  

  
Promover estratégias que 
envolvam:    
- aquisição de saberes 
(noções elementares de 
géneros como contos de 
fada, lengalengas, poemas, 
texto dramático) 
proporcionados por   
• escuta ativa;   
• leitura;   
− compreensão de 
narrativas literárias com 
base num percurso de 
leitura que implique   
• imaginar 
desenvolvimentos  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I)  

  
  

Criativo  
(A, C, D, J)  

  
  
  

Responsável/ 
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(ilustrações).    
● 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.  
● Apresentar obras 
literárias em público, 
através da leitura   
de poemas e da 
representação de 
textos dramáticos.  
● Desenvolver um 
projeto de leitura que 
implique seleção de 
obras, a partir de 
preferências do aluno 
previamente 
discutidas em aula. 
 

narrativos a partir de 
elementos do paratexto e 
da mobilização de 
experiências e vivências;   
• antecipar ações 
narrativas a partir de 
sequências de descrição e 
de narração;   
• mobilizar conhecimentos 
sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar 
expressões e segmentos de 
texto;   
• justificar as 
interpretações;   
• questionar aspetos da 
narrativa. - criação de 
experiências de leitura (por 
exemplo, na biblioteca 
escolar) que impliquem  
• ler e ouvir ler;  
• dramatizar, recitar, 
recontar, recriar, ilustrar;  
• exprimir reações  
subjetivas de leitor;  
• avaliar situações, 
comportamentos, modos 
de dizer, ilustrações, entre 
outras dimensões; 
• persuadir colegas para a 
leitura de livros escolhidos. 
- realização de percursos 
pedagógico-didáticos 
interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões, 
tendo por base obras 
literárias e textos de 
tradição popular. 

autónomo  
(C, D, E, F, G, I,J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H)  

 
Leitor 

 (A, B, C, D, F, H, 
I)  
  
   

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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GRAMÁTICA ● Distinguir sílaba 
tónica de átona e 
acento prosódico de 
acento gráfico.  
● Identificar a classe 
das palavras:  
determinante 
(possessivo e 
demonstrativo), 
quantificador 
numeral e advérbio.  
● Conjugar verbos 
regulares e 
irregulares no 
presente, no pretérito 
perfeito e no futuro 
do modo indicativo.  
● Utilizar 
apropriadamente os 
tempos verbais para 
exprimir 
anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade.  
● Manipular 
diferentes processos 
para expressar 
noções de grau numa 
frase, tendo em conta 
os seus valores.   
● Reconhecer a frase 
a partir dos seus 
grupos constituintes 
(grupo nominal e 
grupo verbal) e das 
funções sintáticas 
centrais (sujeito e 
predicado).  
● Distinguir tipos de 
frase e o valor 
afirmativo ou 
negativo dos 
enunciados.   
● Recorrer de modo  
intencional e 

 Promover estratégias que 
envolvam:   
- desenvolvimento da 
consciência fonológica, 
morfológica e sintática;   
- consciencialização da 
constituição silábica das 
palavras e das propriedades de 
acentuação das sílabas, por 
meio de atividades que 
impliquem   
• manipular palavras com 
variação do número de sílabas 
e da acentuação das sílabas;   
• distinguir acento prosódico 
de acento gráfico (por 
exemplo, pela descoberta e 
produção de rimas, pela 
utilização de diferentes tipos 
de entoação em atividades de 
leitura e expressão oral,  
dramatizações);   
- utilização de critérios 
semânticos, sintáticos e 
morfológicos para identificar a 
classe das palavras;   
- aquisição de conhecimento 
sobre regras de flexão de 
verbos regulares e irregulares;   
- consciencialização do modo 
como a unidade frase se 
organiza em torno de grupos 
constituintes, por meio de 
atividades que impliquem   
• identificar constituintes 
centrais da frase como grupo 
nominal e grupo verbal;   
• estabelecer a 
correspondência entre o grupo 
nominal e a função sintática de 
sujeito o grupo verbal e a 
função sintática de predicado;   
• ampliar frases simples 
associando a nomes elementos 
como adjetivos, determinantes 

Questionador 
(A, F, G, I, J)  

  
  
  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  

Informado 
 (A, B, G, I, J)   

  
  

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G)  

  
  

Sistematizador/   
Organizador  
(A, B, C, I, J) 
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adequado a 
conectores 
diversificados, em 
textos orais e 
escritos.   
● Usar frases 
complexas para 
exprimir sequências 
([tão] que, para que)   
● 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.  
● Conhecer a família 
de palavras como 
modo de organização 
do léxico.  
● Mobilizar 
adequadamente as 
regras de ortografia. 

e quantificadores e a verbos 
elementos como advérbios;   
- manipulação de palavras e 
constituintes de palavras que 
tornem possível   
• produzir palavras a partir de 
sufixos e prefixos;   
• organizar e construir famílias  
de palavras;   
• descobrir regularidades na 
formação de palavras.   
- exercitação de construções 
frásicas e textuais em que seja 
possível   
• expandir, ampliar, associar 
elementos;   
• modificar, fazer variar, 
observar alterações;   
• substituir elementos e 
estruturas;   
• explicar diferenças e 
alterações.  
 - consciencialização do 
funcionamento da frase 
complexa por meio de 
atividades de manipulação de 
dados;   
- exprimir sequências e 
relações através de elementos 
subordinativos como [tão] que, 
para que (sem explicitação de 
metalinguagem).   
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PLANO DE ESTUDO DE ESTUDO DO MEIO - 3º  ANO                                                                                                                                                                    ANO LETIVO 2019/2020  

ORGANIZADOR  
Domínio   AE  APRENDIZAGENS DE 

ENRIQUECIMENTO  AÇÕES ESTRATÉGICAS   
ÁREAS DE  

COMPETÊNCIAS  
PERFIL DO ALUNOS  

ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  

DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃO 
COM  

PROJETOS AEFS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

PARCEIROS  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO  OBS  

  
SOCIEDADE  
 
À descoberta  
de si mesmo  
  
  
  
  
   
  
NATUREZA  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SOCIEDADE  
À descoberta 
dos outros e 
das  
instituições  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

  
• Identificar alguns Estados 
Europeus, localizando-os no 
mapa da Europa.   

• Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber comunicá-los, 
reconhecendo como se constrói 
o conhecimento. 

• Relacionar hábitos 
quotidianos com estilos de vida 
saudável, reconhecendo que o 
consumo de álcool, de tabaco e 
de outras drogas é prejudicial 
para a saúde.   

• Conhecer procedimentos 
adequados em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, mordeduras 
de animais e hematomas. • 
Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o 
conhecimento.  
• 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;  
- costumes e tradições.  

  

• Seleção de informação.  

• Mobilização de 

conhecimentos.  

• Análise de documentos, 

factos, situações.  

• Utilização de software 
simples.  

• Formulação de hipóteses 
com vista a dar resposta a 
um problema.  

• Conceção de situações.  

• Criação de objetos, textos 
ou soluções face a um 
desafio.  

• Utilização de modalidades 

diversas para expressar as 

aprendizagens (por 

exemplo, imagens).  

• Assembleias de Turma.  

• Debates.  

• Exposição de ideias.  

• Realização de jogos, jogos 

de papéis e simulações.  

• Problematização de 

situações.  

  

  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crítico/ Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador/ 

Investigador  
(C, D, F, H, I) 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

• Matemática  

  

• Português  

  

• Educação  

Artística  

  

• Educação  

Física  

  

• Outras 

Expressões  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• GIIA – PES  

  

• Biblioteca  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Centro de  

Saúde  

  

• Junta de 

Freguesia  

  

• Câmara  

Municipal de 

Braga  

  

• Associação de 

Pais  

  
  

• CRI  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Fichas de trabalho;  

  

• Fichas de avaliação;  

  

• Trabalho individual, de 

pares/grupo   

  

• Participação oral na 

sala de aula;  

  

• Caderno diário;  

  

• Grelhas de 

observação/registo  

  

• Relatórios e textos 

diversos;  

  

• Trabalhos de pesquisa.  

  

• Portefólios de 
evidências de 
aprendizagem 
individual  

 

• Atividades 
experimentais 
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SOCIEDADE/  
NATUREZA/  
TECNOLOGIA  
  

 • Reconstituir o passado de uma 
instituição local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, associações, 
etc.), recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
• Identificar diferenças e 
semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar quanto a 
aspetos naturais, sociais, culturais 
e tecnológicos.  
• Reconhecer as potencialidades 
da internet, utilizando as 
tecnologias de informação e da 
comunicação com segurança e 
respeito, mantendo as 
informações pessoais em sigilo.  

  

• Seleção de informação.  

• Mobilização de 

conhecimentos.  

• Análise de documentos, 

factos, situações.  

• Utilização de software simples.  

• Formulação de hipóteses com 

vista a dar resposta a um 

problema.  

• Conceção de situações.  

• Criação de objetos, textos ou 

soluções face a um desafio.  

• Utilização de modalidades 
diversas para expressar as 
aprendizagens (por exemplo, 
imagens).  

• Assembleias de Turma.  

• Debates.  

• Exposição de ideias.  

• Realização de jogos, jogos de 
papéis e simulações.  

• Problematização de situações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/ Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 

 
SOCIEDADE 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

 
• Reconhecer a existência de 
semelhanças e diferenças entre os 
diversos povos europeus, 
valorizando a sua diversidade.   
• 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.   
• Identificar alguns Estados 
Europeus, localizando-os no mapa 
da Europa.   
• Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicálos, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento. 

 

• Formulação de questões-
problema.  

 

• Registo de ideias, dados, 
conclusões e confrontação de 
resultados.  

 

• Identificação de fatores que 
influenciam uma experiência.  

 

• Pesquisa, seleção e  

tratamento da informação. 

 
Crítico/ Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 
 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
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NATUREZA 
À descoberta do 
ambiente natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUREZA 
(continuação) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

• Relacionar datas e factos 
importantes para a compreensão 
da história local (origem da 
povoação, batalhas, lendas 
históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado municipal).  
• Reconhecer e valorizar a 
diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade.   
• Identificar alguns Estados 
Europeus, localizando-os no mapa 
da Europa.   
• 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.   
• Reconhecer que os seres vivos se 
reproduzem e que os seus 
descendentes apresentam 
características semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas.   
• 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.  
• Distinguir formas de relevo 
(diferentes elevações, vales e 
planícies) e recursos hídricos 
(cursos de água, oceano, lagos, 
lagoas, etc.), do meio local, 
localizando-os em plantas ou 
mapas de grande escala.  
• 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  
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SOCIEDADE/  
NATUREZA/  

TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À DESCOBERTA DOS  
MATERIAIS E OBJETOS 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

 E
 A

TI
TU

D
ES

 

•Identificar diferenças e 
semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar quanto a 
aspetos naturais, sociais, culturais 
e tecnológicos.  
• Reconhecer as potencialidades 
da internet, utilizando as 
tecnologias de informação e da 
comunicação com segurança e 
respeito, mantendo as 
informações pessoais em sigilo.   
• Reconhecer o papel dos media 
na informação sobre o mundo 
atual.  
  
• Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicálos, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento. 
(transversal a todo o bloco)  
• Reconhecer o efeito das forças 
de atração e repulsão na de 
atração e repulsão na interação 
entre magnetes. . • Comparar o 
comportamento da luz no que 
respeita à linearidade da sua 
propagação em diferentes 
materiais (transparentes, 
translúcidos e opacos).  
• 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.  
• 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.  
•  Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicálos, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento.  
(transversal a todo o bloco)  
• Reconhecer o papel dos media 
na informação sobre o mundo 
atual. (transversal a todo o bloco)  
• Reconhecer o modo como as 
modificações ambientais 

• Seleção de informação.  

• Mobilização de 
conhecimentos.  

• Análise de documentos, 
factos, situações.  

• Utilização de software 
simples.  

• Formulação de hipóteses 
com vista a dar resposta a um 
problema.  

• Conceção de situações.  

• Criação de objetos, textos ou 
soluções face a um desafio.  

• Utilização de modalidades 
diversas para expressar as 
aprendizagens (por exemplo, 
imagens).  

• Assembleias de Turma.  

• Debates.  

• Exposição de ideias.  

• Realização de jogos, jogos de 
papéis e simulações.  

• Problematização de 
situações. 

 
 
 
 
 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  

informado   
(A, B, G, I, J)  

  
   
 
 
 
 
 
  

Criativo  
(A, C, D, J) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS - 3º ANO                                                                                                     ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR  
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS  

APRENDIZAGENS  
DE  

ENRIQUECIMENTO  
ESTRATÉGIAS  

ÁREAS DE  
COMPETÊNCIA  

PERFIL DO ALUNO  

ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  
DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃ 
O COM  

PROJETOS 
AEFS  

ARTICULAÇÃO  
COM 

PROJETOS 
PARCEIROS  

INSTRUMENTOS  
DE  

AVALIAÇÃO  
OBS  

 
 

Apropriação e 
reflexão 

 
 
 
 

 
Observar os diferentes 
universos visuais -
Mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais  
-Transformar os 
conhecimentos 
adquiridos  (Pág. 5)  
- Aprender os saberes 
da comunicação visual  
-compreender os 
sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens 
artísticas. 

 
Desenvolver: 
-A capacidade de 
recolher  
informação;  
-A técnica de 
elaboração de  
registos diversos;  
-A faculdade de  
comunicar ideias;  
-A autonomia e 
capacidade de  
realizar tarefas;   
- A autoconfiança 
com base em 
novas destrezas, 
conhecimentos,  
experiência e juízo 
crítico.  
-Apreciação 
estética e artística  
 -Técnicas de 
trabalho e 
pesquisa;  
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas  
Vivências.  
-Promover 
estratégias que 
envolvam o 
enriquecimento 
das experiências 
visuais dos alunos.  
-Estimular hábitos 
de apreciação dos 
diferentes 

 
-Trabalhos de 
grupo  
-Projetos (mensais 
que articulamos) ou 
outros da escola -
Pesquisa, 
organização e 
produção de 
informação em 
função das 
necessidades, 
problemas a 
resolver e dos 
contextos e 
situações -
Utilização de 
diversas fontes de 
informação -Visitas 
de estudo -
Atividades 
experimentais ao ar 
livre  
Utilização das TIC  
- Jogos  
lúdicos/didáticos 

 
Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado 
(A,B,G,I,J) 

 
Criativo 
(A,C,D,J) 

 
Português  

  
Matemática  

  
Estudo do meio  

  
Dança  

  
Música  

  
Expressão 

dramática/teatro 

 
Biblioteca   

  
  

Dádiva de 
sangue 

 
• Junta de 
freguesia  
  
• Câmara  
Municipal  
  
• Associação 
de  
Pais  
  
• APECDA  
(Associação 
de Pais para a  
Educação de  
Crianças  
Deficientes  
Auditivas- 
Braga)  
  
• CRI (Centro 
de Recursos 
para a 
Inclusão) 

 
Trabalhos 
produzidos  
  
Trabalho de 
grupo/pares/  
Individual  
   
Participação nas 
atividades  
  
Grelhas de 
observação 
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contextos 
culturais.  
- Promover 
estratégias que 
envolvam a 
criatividade do 
aluno.  
- Considerar 
opções alternativas 
para gerar novas 
ideias.  
 -Valorizar as 
vivências e as 
experiências de 
cada aluno.           
-Procurar a criação 
de um sistema 
próprio de 
trabalho  
- Cooperar com os 
seus pares na 
partilha de saberes 
para a superação 
conjunta de 
dificuldades nas 
diversas atividades. 

Interpretação e 
comunicação 

-Dialogar sobre o que vê 
e sente  
-Compreender a 
intencionalidade dos 
símbolos  
-Apreciar as diferentes 
manifestações artísticas  
-Perceber as razões e os 
processos para o 
desenvolvimento do 
gosto  
-Captar a expressividade  
(Pág. 6)  
- Desenvolver as 
capacidades de 
interpretação, no 
contacto de diferentes 
universos visuais.  

- Respeitar os 
compromissos 
essenciais à 
realização de 
atividades 
necessárias à sua 
progressão 
individual e do 
grupo (apoiar os  
seus pares)  
-Promover 
estratégias que 
induzam:  
Atitudes de 
construção de 
consensos.  
-À solidariedade 
com outros 
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- Desenvolver 
estratégias para a 
construção das relações 
entre o olhar. O ver e o 
fazer. 

desenvolvendo o 
sentido de 
entreajuda na 
elaboração de 
trabalho de grupo 

Experimentação 
e  

Criação 

-Integrar a linguagem 
das artes visuais -
Experimentar 
possibilidades 
expressivas dos 
materiais  
-Selecionar técnicas e 
materiais  
-Inventar soluções  
-Manifestarcapacidades 
expressivas e criativas  
-Desenvolver projetos  
-Apreciar os seus 
trabalhos e dos seus 
colegas  (Pág. 6 e 7)  
- Conjugar a experiência 
pessoal, a reflexão, os 
conhecimentos 
adquiridos, na 
experimentação plástica 
de conceitos e de 
temáticas.  
-Promover estratégias 
que criem 
oportunidades para o 
aluno. 

  Respeitador da 
diferença/do outro  

(A,B,E,F,H)  
  

Sistematizador/organizador  
(A,B,C,I,J)  

Questionador  
(A,F,G,I,J)  

  
Comunicador  

(A,B,D,E,H)   
  

Autoavaliador  
(transversal às áreas) 

 
Participativo/colaborador  

(B,C,D,E,F)  
   
  

Responsável  
/autónomo  

(C,D,E,F,G,I,J)  
  

Cuidador de si e do outro 
(B,E,F,G) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO - 3º ANO                                                                                                                   ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS 
DE 

ENRIQUECIMENTO 
ESTRATÉGIAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM 

PROJETOS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
OBS 

 
 
 
 

Apropriação e 
reflexão 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretação e 
comunicação 

-Identificar diferentes 
estilos e géneros de 
teatro.  
-Identificar 
personagens,  
cenários, ambiente…  
-Reconhecer a 
dimensão 
multidisciplinar do 
teatro, identificando 
relações com outras 
artes e áreas de 
conhecimento.  
-Reconhecer 
diferentes formas de 
usar a voz e o corpo 
(Pág. 5) 
 
-Distinguir jogo 
dramático, 
improvisação e 
representação  
 (Pág. 6)  
-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. 

• Desenvolver: -A 
capacidade de 
recolher  
informação;  
-A técnica de 
elaboração de 
registos diversos; 
-A faculdade de  
comunicar ideias; 
-A autonomia e 
capacidade de  
realizar tarefas;   
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências;  
-Técnicas de 
trabalho e 
pesquisa; 
-A capacidade de 
ser interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências. 
-Conhecimento do 
seu corpo 

-Trabalhos de grupo  
-Projetos (mensais que 
articulamos) ou outros da 
escola  
-Pesquisa, organização e 
produção de informação 
em função das 
necessidades, problemas a 
resolver e dos contextos e 
situações  
-Utilização de diversas 
fontes de informação  
-Visitas de estudo  
-Atividades experimentais 
ao ar livre  
- Jogos lúdicos/didáticos  
- Utilização das TIC  
- Participação em 
espetáculos  
-Promover estratégias que 
criem oportunidades para 
o aluno:  
-Colaborar com outros, 
auxiliar terceiros em 
tarefas.  
-Promover estratégias e 
modos de organização de 
tarefas que impliquem por 
parte dos alunos:  
-Dar conta a outro do 
cumprimento de tarefas e 
de funções que assumiu. 
-Promover estratégias que 
induzam a:  
-ações solidárias com 
outros nas tarefas de 
aprendizagem/atividades 
de entreajuda 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/infor mado  

(A,B,G,I,J)  
  

Criativo  
(A,C,D,J)   

 
Crítico /Analítico  

(A,B,C,D,G)  
 

Indagador/Investigador  
(C,D,F,H,I) 

 
 

Respeitador da 
diferença/do outro  

(A,B,E,F,H)  
  

Sistematizador/ 
organizador  

(A,B,C,I,J)  
 

Questionador  
(A,F,G,I,J)  

  
Comunicador  

(A,B,D,E,H)  
  

Autoavaliador  
(transversal às áreas)  

  
Participativo/cola 

borador  
(A,C,D,E,F)  

  
Responsável/ 

autó nomo  
(C,D,E,F,G,I,J) 

Português  
  

Matemática  
  

Estudo do 
meio  

  
Dança  

  
Música  

  
Artes Visuais 

Biblioteca   
  
  

Festa de 
Natal  

  
Festa Final de  

Ano 

•Junta de 
freguesia  
  
• Câmara  
Municipal  
  
• Associação 
de  
Pais  
  
• APECDA  
(Associação 
de  
Pais para a  
Educação de  
Crianças  
Deficientes  
Auditivas-
Braga)  
  
• CRI (Centro 
de Recursos 
para a  
Inclusão) 

Trabalhos 
produzidos  
  
Trabalho de 
grupo/pares/  
Individual  
   
Participação nas 
atividades  
  
Grelhas de 
observação 
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Experimentação 
e Criação 

-Explorar as 
possibilidades motoras 
e expressivas do corpo 
-Adequar as 
possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos  
-Transformar objetos  
-Construir personagens 
-Produzir pequenas 
cenas (Pág. 6 e 7) 

   
Cuidador de si e do 

outro  
(B,E,F,G) 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DANÇA - 3ºANO                                                                                                                                            ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR  APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

APRENDIZAGENS DE 
ENRIQUECIMENTO  ESTRATÉGIAS  ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO  
ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  
DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

AEFS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

PARCEIROS  
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO  OBS 

  
Apropriação e 

reflexão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

-Distinguir diferentes 
possibilidades de 
movimentação do 
corpo.  
-Adequar movimentos 
do corpo   
-Identificar diferentes 
estilos e géneros de 
dança. (pág.5 e 6)   
-Identificar diferentes 
estilos e géneros do 
património cultural e 
artístico, através da 
observação de diversas 
manifestações artísticas.  
-Relacionar a 
apresentação de obras 
de dança com o 
património  
- Reconhecer os efeitos 
benéficos (hábitos de 
vida saudável, melhoria 
da autoestima, etc.) e 
valor do  
desempenho  
artístico (social, cultural).  
cultural e artístico.  

 
-Interpretar o seu papel 
coreográfico.  
- Interagir com os 
colegas.  (pág. 8)  
-Emitir apreciações e 
críticas pessoais sobre 
trabalhos de dança 
observados em 
diferentes contextos.  

 • Desenvolver:  
-A capacidade de 
recolher  
informação;  
-A técnica de elaboração 
de registos diversos;   
-A faculdade de  
comunicar ideias;  
-A autonomia e 
capacidade de  
realizar tarefas;   
- A autoconfiança com 
base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e 
competências;  
-Técnicas de  
trabalho e pesquisa;  
 -A capacidade de ser 
interventivo na 
resolução de problemas 
no âmbito das suas 
vivências.  
- Conhecimento do seu 
corpo.   

  
-Trabalhos de grupo -
Projetos (mensais que 
articulamos) ou outros 
da escola -Pesquisa, 
organização e produção 
de informação em 
função das necessidades, 
problemas a resolver e 
dos contextos e 
situações -Utilização de 
diversas fontes de 
informação -Visitas de 
estudo -Atividades 
experimentais ao ar livre 
- Jogos lúdicos/didáticos 
-Utilização das TIC - 
Participação em 
espetáculos  

  

Conhecedor/Sabedor  
/Culto/Informado  

(A,B,G,I,J)   
Criativo  
(A,C,D,J)  

Crítico /Analítico  
(A,B,C,D,G)  

Indagador/Investigador  
(C,D,F,H,I)  

Respeitador da 
diferença/do outro  

(A,B,E,F,H)  
Sistematizador/Organizador  

(A,B,C,I,J)  
Questionador  

(A,F,G,I,J)  
Comunicador/  

Desenvolvimento da 
linguagem e da oralidade  

(A,B,D,E,H)  
Autoavaliador  

(transversal às áreas)  
Participativo/Colabora- dor  

(B,C,D,E,F)  
Responsável/Autónomo  

(C,D,E,F,G,I,J)  
Cuidador de si e do outro  

(B,E,F,G)  

  
Português  

Matemática  

Estudo do meio  

Música  

Artes visuais  

Expressão 
dramática/teatro  

   
Festa de Natal  

  
  
  

Festa final de  
Ano  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
• Junta de 

freguesia  
  

• Câmara  
Municipal  
  

• Associação 
de  
Pais  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
Trabalhos 

produzidos  
  

Trabalho de 
grupo/pares/  

Individual  
  

  
Participação nas 

atividades  
  

Grelhas de 
observação  
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Experimentação 
e Criação  

-Criar, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento e/ou 
composições 
coreográficas a partir de 
dados concretos ou 
abstratos.  
-Recriar sequências de 
movimentos.  
- Criar  
composições 
coreográficas.  (Pág. 9 )  
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – MÚSICA - 3º ANO                                                                                                                         ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR  APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

APRENDIZAGENS  
DE  

ENRIQUECIMENTO  
ESTRATÉGIAS  

ÁREAS DE  
COMPETÊNCIA  

PERFIL DO ALUNO  

ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  
DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

AEFS  

ARTICULAÇÃO COM  
PROJETOS  
PARCEIROS  

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO  OBS  

  
Experimentação 

e Criação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

- 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...).    
-Interpretar rimas, 
trava-línguas, 
lengalengas…  
-Cantar a solo ou em 
grupo  
-Tocar a solo ou em  
grupo  
-Realizar sequências de  
movimentos corporais   
-Comunicar através do 
movimento corporal. -
Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas  
(Pág. 8) 
 
 

• Desenvolver:  
-A capacidade de 
recolher informação;  
-A técnica de 
elaboração de  
registos diversos;  
-A faculdade de 
comunicar ideias;  
-A autonomia e 
capacidade de  
realizar tarefas;   
- A autoconfiança 
com base em novas 
destrezas, 
conhecimentos e  
competências;  
-Técnicas de 
trabalho e pesquisa;  
-A capacidade de ser 
interventivo na 
resolução de 
problemas no 
âmbito das suas 
vivências.   

  
-Trabalhos de grupo; -
Projetos (mensais que 
articulamos) ou outros da 
escola; -Utilização de 
diversas fontes de 
informação; -Visitas de 
estudo; -Atividades 
experimentais ao  
ar livre; - Jogos  
lúdicos/didáticos  
-Utilização das  
TIC;  
-Promover estratégias que 
envolvam: -Experiências 
sonoras musicais que 
estimulem a apreciação de 
diferentes contextos 
culturais; -Promover 
estratégias que requeiram:  
- A Inclusão da opinião dos 
pares para a melhoria de 
saberes; -O entendimento 
e o cumprimento de 
instruções.  

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A,B,G,I,J)   
Criativo 

(A,C,D,J) 
Crítico /Analítico 

(A,B,C,D,G) 
Indagador/Investigador 

(C,D,F,H,I) 
Respeitador da 

diferença/do outro 
(A,B,E,F,H) 

Sistematizador/ 
organizador 
(A,B,C,I,J)  

Questionador  
(A,F,G,I,J)  

Comunicador/  
Desenvolvimento da 

linguagem e da oralidade  
(A,B,D,E,H)  

Autoavaliador  
(transversal às áreas)  
Participativo/colaborador  

(B,C,D,E,F)  
Responsável/autónomo  

(C,D,E,F,G,I,J)  
Cuidador de si e do outro  

(B,E,F,G)   
Conhecedor/crítico/ 

culto/informado  
(A,B,G.I,J)  

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A,B, E,F,H) 

  
Português  

Matemática  
Estudo do 

meio  
Dança  

Artes visuais  
Expressão 

dramática/tea
tro  

   
Festa de Natal  

  
  
  

Festa final de  
Ano  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Junta de 
freguesia  
  

• Câmara  
Municipal  
  

• Associação de  
Pais  
  

• APECDA  
(Associação de  
Pais para a  
Educação de  
Crianças  
Deficientes  
Auditivas-Braga)  

  
• CRI (Centro de  

Recursos para a  
Inclusão  

  
 

  
Trabalhos 

produzidos  
  

Trabalho de 
grupo/pares/  

Individual  
   
Participação nas 

atividades  
  

Grelhas de 
observação  
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Apropriação e 
reflexão   

 
-Comparar  
características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas, 
dinâmicas, formais 
tímbricas e de textura 
em repertório de 
referência, de épocas, 
estilos e géneros 
diversificados.   
-Utilizar vocabulário e 
simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 
descrever e comparar 
diversos tipos de sons 
e peças musicais de 
diferentes estilos e 
géneros.  
-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.   
-Partilhar, com os 
pares, as músicas do 
seu quotidiano e 
debate sobre os 
diferentes tipos de 
música.   
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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO                                                                                                                                                                   ANO LETIVO 2019/2020 

ORGANIZADOR  APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

APRENDIZAGENS  
DE  

ENRIQUECIMENTO  
ESTRATÉGIAS  

ÁREAS DE  
COMPETÊNCIA  

PERFIL DO ALUNO  

ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  
DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

AEFS  

ARTICULAÇÃO COM  
PROJETOS  
PARCEIROS  

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO  OBS  

Área das  
Atividades  

Físicas   

O Aluno deve ser 
capaz de:   
-Realizar  habilidades  
gímnicas básicas da 
Ginástica  
-Participar nos  
JOGOS   
(Pag.5)   

- Saber estar, ser e 
respeitar valores como: 
cidadania; participação, 
direitos humanos; 
direitos democráticos  
-Desenvolver nos alunos 
capacidades de 
avaliação individual e 
coletiva do  
programa;  
-Desenvolvimento 
atitudes de 
autoavaliação e de 
iniciativa, seja ela 
individual ou grupal.   
-Pesquisar e 
levantamento de jogos e 
brincadeiras populares 
(ex: corrida de sacos); 
Aprendizagem de jogos 
populares; -Identificar 
momentos importantes 
da história do desporto 
(ex: Jogos Olimpicos) 
Resolver conflitos de 
uma forma dialogante e 
não violenta;   
- Desenvolver a 
assertividade para 
discutir pontos de vista;  
Conhecer o seu corpo   
- Reconhecer e aceitar 
as diferenças;   
- Auxiliar na elaboração 
de escolhas,  
- consideração de 
alternativas, 
submetendo-as a uma 
análise ética.   

Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos;  
-estabelecer relações intra 
e interdisciplinares;   
Proporcionar atividades 
formativas, como por 
exemplo situações de jogo, 
concursos e outras tarefas 
a par ou em grupos 
homogéneos e 
heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos:   
-Participar em sequências 
de habilidades, 
coreografias, etc.  
-explorar materiais;  
-explorar o espaço, ritmos, 
música, relações 
interpessoais, etc.   
Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos, 
em todas as situações:   
- apreciar os seus 
desempenhos;  
- identificar pontos fracos 
e fortes das suas 
aprendizagens;  
Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, 
por parte do aluno:   
- conhecer e aplicar 
cuidados de higiene;   
- conhecer e aplicar as 
regras de segurança 
pessoal e dos 
companheiros;   
- conhecer e aplicar regras 
de preservação dos 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  

informado  
(A, B, G, I, J)   

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J)   

Crítico/Analítico e 
Autoavaliador/Heter 

oa- valiador  
(A, B, C, D, G)   

Indagador/  
Investigador 

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, D, F;H; I, J)   
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B; E; F; H)   

Questionador e  
Comunicador  

(A, B, D, E, F; G; H; I;  
J)   
   

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/ 
colaborador 

Responsável/ 
 

Autónomo  
(B, C, D, E, F, G, I, J)   

 
Cuidador de si e do 

outro  
(B, E; F; G)   

Português  
 Matemática   

Estudo do 
Meio   

Música   
Artes visuais  
 Expressão 

dramática/tea
tro   

 
 
 
 
 
 

 

  
Junta de freguesia   

  
Câmara Municipal   

 
Associação de  

Pais   
 
 

 
Trabalhos 

produzidos   
Trabalho de 

grupo/pares/  
Individual 

   
Participação nas 

atividades   
 

Grelhas de 
observação   
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recursos materiais e do 
ambiente;  
- promover o gosto pela 
prática regular de atividade 
física.   
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PLANO DE ESTUDO DE INGLÊS -  3º ANO                                                                                                                                                                                                   ANO LETIVO 2019/2020 

DOMÍNIO 
ORGANIZADOR 

AE: CONHECIMENTOS, 
CAPACIDADES E 

ATITUDES 
Nível A1 

O aluno deve ser capaz 
de: 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 
ENSINO 

ORIENTADAS PARA O 
PERFIL DOS ALUNOS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

ÁREAS 
TEMÁTICAS/ 

SITUACIONAIS 
LÉXICO GRAMÁTICA 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

OUTROS 
PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
OBS 

 
Competência  
Comunicativa 

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; 
desenvolver a 
numeracia em língua 
inglesa, realizando 

Promover estratégias de 
aquisição incipiente de 
conhecimento da língua e 
outros saberes relativos 
aos conteúdos das AE 
que impliquem:   
- algum rigor, 
articulação e uso de 
conhecimentos;   
- leitura de chunks of 
language conhecidas;   
- algumas tarefas de 
memorização, associadas 
à compreensão e uso da 
língua.   
Promover estratégias que 
envolvam a criatividade 
dos alunos na:   
- sugestão de atividades 
relacionadas com um 
evento determinado;   
- criação de situações  
nas quais um 
determinado  
conhecimento possa ser 
aplicado;   
- produção de um 
objeto, por exemplo, um 
desenho ou um pequeno 
texto face a um incentivo.  
Promover estratégias que 
desenvolvam o 
pensamento crítico e 
analítico dos alunos, 
incidindo:   
- no reconhecimento de 
conceitos e factos, numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, a um 
nível muito incipiente;   
- na análise de textos 
com diferentes pontos de 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
  
  
  
  
  
Criativo  
(A, C, D, J)  
  
  
  
  
Crítico/  
Analítico 
(A, B, C, D, G)  
   
  
   
   
  
Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
  
   
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Unit 0 – Meet 
the Stars  
•Classroom 
language  
•Personal 
identification  
•CLIL (Star chart)  
      
Unit 1 – How I 
learn  
•Autumn   
•My classroom  
•Halloween  
•CLIL (Working 
with primary 
colours; building 
a class tree) 
 
Unit 2 – How I 
play  
•Winter   
•Toys  
•Family  
•Clothes  
•Christmas  
•CLIL (Family 
mobile)  
  
Unit 3 – What I 
do  
•Spring  
•Days of the 
week  
•Food  
•Easter  
•CLIL (The plant 
life cycle) 

•Atividades de verão  
•Greetings (hello, hi)  
•Good 
morning/afternoon  
•Goodbye   
•Names  
•Numbers (1 – 10)  
 
I’m + name My name 
is...  
I’m + age  
   
 
•Classroom objects   
•Colours   
•Numbers (11 – 20)  
•Months   
•Weather • 
Halloween  
What’s this?  
It’s a...  
Is it a ...? Yes, it is.  
No it isn’t  
When is your 
birthday?  
There is...  
There are... 
 
•Toys  
•Clothes  
•Family  
•Weather;  
•Christmas  
He’s/She’s +  
name/age  
His/ Her favourite... I 
have got a small/big 
+  
toy/family Yes, I 
have  
No, I haven’t  
  
 

Estudo do Meio   
Identificação 

pessoal.  
  

Expressão e  
Educação musical   

Voz: reproduzir 
pequenas 
melodias;   

Corpo:  
acompanhar 
canções com 

gestos e percussão 
corporal.  

  
Expressão e  

Educação Plástica   
Star chart.  

   
 

Matemática  
  

Representação e 
tratamento de 

dados: pictograma; 
Análise e 

interpretação de 
dados:   

birthday 
pictogram. 

 
Expressão e  

Educação plástica   
  

Cores primárias e 
secundárias; Class 

tree;  
Make bats and 

pumpkins.  
  
  
  
  

Hallowe’en  
  
Pancake Day  
  
Father’s Day  
  
Mother’s Day  
  
End of the  
School Year  
Party 

 

Projeto 
eTwinning 
“Discovering  
Traditional  
Games”  
  
Junta de 
freguesia  
  
Câmara  
Municipal  
  
Associação de  
Pais 

 
Avaliação formativa:  
apresentações orais 
planificadas simulações  
atividades de leitura 
dramatizada escrita trabalhos 
em pares trabalhos em grupo  
  
  
Projetos tarefas de pesquisa, 
questionamento.  
  
Assessment bank:  
testes de diferentes 
tipologias: a) com itens de 
seleção: escolha múltipla; 
verdadeiro/falso; associação / 
correspondência; 
completamento; 
transformação; b) com itens 
de construção:  
resposta curta; resposta 
restrita.  
  
listas de verificação  
 
grelha de avaliação da 
exposição oral   
  
grelha de controlo do TPC  
  
grelha de observação direta 
de desempenho:  
•Comportamento  
•Participação  
•Interesse  
•Envolvimento nas atividades  
•Trabalho de casa  
  
  
Autoavaliação  
•This lesson I learnt (no final 
de cada aula –  
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atividades 
interdisciplinares com a 
Matemática. 
Interação oral  
Fazer perguntas, dar 
respostas sobre aspetos 
pessoais; interagir com 
o professor, utilizando 
expressões/frases 
muito simples, tais 
como formas de  
cumprimentar, 
despedirse, agradecer, 
responder sobre 
identificação pessoal e 
preferências pessoais.  
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 limitado, 
em situações 
organizadas 
previamente.   
Produção escrita 

vista para encontrar 
semelhanças e 
diferenças.   
Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:   
- recolha de dados e 
opiniões;   
- pesquisa incipiente e 
orientada.   
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por 
parte do aluno:   
- tarefas de planificação 
e revisão;   
- organização de 
sumários;   
- preenchimento de 
relatórios;   
- completamento de 
esquemas;  
- promoção do estudo 
da língua com o apoio do 
professor;   
- identificação de 
dificuldades e formas de 
as ultrapassar.  
Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:   

  
  
Questionador  
(A, F, G, I, J) 

  
  
•Days of the week  
•Action verbs  
•Food  
•Weather  
•Easter  
I + verb on + day of 
the week 
 
Do you...? Yes, I do  
No, I don’t  
How many hours a 
week do you + verb? 
Prepositions of place 

   
  

Expressão e 
Educação  
musical  

  
Voz: reproduzir 

pequenas 
melodias; Corpo:  

acompanhar 
canções com 

gestos e percussão 
corporal;  

  
Expressão e 

Educação plástica  
  

Árvore 
genealógica; 

Family mobile.  
  
   

Estudo do Meio   
O ciclo de vida da 

planta;   
Realizar uma 
experiência: 

plantas. 
 

 

ActivNotebook)  
  
  
Grelha de auto e 
heteroavaliação   
  
  
  
Avaliação  sumativa  
(fim do período) 
 

Competência  
Intercultural 

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.   
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Competência 
estratégica 

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.   
  
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  
Reconhecer elementos 
da sua própria cultura, 
tais como diferentes 
aspetos de si próprio;  
reconhecer 
características 
elementares da cultura 
anglo-saxónica.  
Sugestão de tópicos a 
serem trabalhados  
Localizar alguns países 
no mapa e identificar as 
bandeiras nacionais; 
identificar climas 
distintos; identificar 
algumas festividades.  
  
Comunicar eficazmente 
em contexto  
Trabalhar e colaborar 
em pares e pequenos 
grupos  
Utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e aceder ao 
saber em contexto  
Pensar criticamente  
Relacionar 
conhecimentos de 
forma a  desenvolver  
criatividade em 
contexto  
Desenvolver o aprender 
a aprender em contexto 
e aprender a regular o 
processo  de 

-elaboração de questões 
para os pares, sobre os 
conteúdos estudados;   
-autoavaliação do 
conhecimento.   
Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:   
-ações de comunicação  
unidirecional e 
bidirecional;   
-ações de resposta e 
apresentação.   
  
Promover estratégias 
envolvendo tarefas em 
que, com base em  
critérios, se oriente o 
aluno para:   
-a identificação de pontos 
fracos e fortes das suas 
aprendizagens;   
-a heteroavaliação para 
melhoria de saberes;   
-a reorientação do seu 
trabalho, individualmente 
ou em grupo, a partir do 
feedback do professor;   
-a resolução de 
problemas elementares 
face a um desafio.  
Promover estratégias que 
criem  
oportunidades para o 
aluno:   
-de colaboração com os 
outros;   
-de apoio aos seus pares 
na realização de tarefas.   
 
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 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
  
     
Autoavaliador  
(transversal às áreas)  
      
  
   
  
  
Participativo/  
Colaborador  
(B, C, D, E, F)  
    
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I,  
J)  
  
  
    
     
Cuidador de si e do 
outro  
(B, E, F, G) 

Unit 4 – Where I 
go  
•Summer   
•Clothes  
•Actions  
•Countries and  
Nationalities  
•The beach  
CLIL (The  
Solar System) 

•Clothes  
•Countries  
•Nationalities  
•Means of transport  
•Weather  
•Planets  
I’m + verb + ing 
What are you doing?  
The alphabet  
Where are you 
from?  
Personal pronouns 

Corpo:  
acompanhar 
canções com 

gestos.  
  

Expressão e 
Educação plástica  

  
O jogo da memória  

(memory game).  
  
  
  

Estudo do Meio  
  

Os seres vivos do 
ambiente; As 

estações do ano no 
mundo; Portugal 
no mundo; Meios 
de comunicação: 
pesquisa sobre a 

evolução dos 
transportes.  

  
  

Expressão e 
Educação  
musical  

  
Voz: reproduzir 

pequenas 
melodias; Corpo:  

acompanhar 
canções com 

gestos e percussão 
corporal; 

 
Expressão e 

Educação plástica  
  

O sistema solar. 
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aprendizagem.  
 

progressivamente 
autónoma de tarefas;   
-cumprimento de 
compromissos;   
-feedback relativo ao 
cumprimento de tarefas 
e funções;   
-apresentação de 
trabalhos simples com 
auto e heteroavaliação.   
Promover estratégias que 
induzam:   
-ações solidárias para 
com outros nas tarefas 
de aprendizagem ou na 
sua organização;   
-disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento. 
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PLANO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA -  3º ANO                                                                                                                             ANO LETIVO 2019/2020  

ORGANIZADOR  APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

 APRENDIZAGENS DE 
ENRIQUECIMENTO  ESTRATÉGIAS  ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

PERFIL DO ALUNO  
ARTICULAÇÃO  
COM OUTRAS  
DISCIPLINAS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

AEFS  

ARTICULAÇÃO  
COM PROJETOS 

PARCEIROS  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO  OBSERVAÇÕES  

  
  

A DIGNIDADE DAS  
CRIANÇAS   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SER SOLIDÁRIO   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

DIÁLOGO COM  
DEUS  

  
-Reconhecer 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)   
    
  
  
  
-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)  
  
  
-Identificar formas 
da procura de Deus 
pelo Homem;   
  

  

- 

  
- Saber estar, ser e 

respeitar valores 
como: cidadania; 
participação, 
direitos humanos;  

direitos 
democráticos  -
Desenvolver nos 
alunos capacidades 
de avaliação 
individual e coletiva 
do programa; -
Desenvolvimento 
atitudes de 
autoavaliação e de 
iniciativa, seja ela 
individual ou 
grupal.   
  
- Desenvolver ações 

solidárias e de 
entreajuda  

-Resolver conflitos 
de uma forma 
dialogante e não 
violenta;  
- Desenvolver a 

assertividade para 
discutir pontos de 
vista;  

- Desenvolver o 
sentido da 
responsabilidade.  

   

  
-Projetos (mensais 

que articulamos) 

ou outros da escola  

 

 

-Atividades 

experimentais ao 

ar livre - Jogos 

lúdicos/didáticos -

Exercícios físicos 

individuais e em 

grupo  

  

  

  
  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, E, I) 
 
 

Criativo (A, C, D, I) 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(B, D, E, F, H) 
 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 
 

Questionador 
(A, D, F, G, I) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

   
   
   

  
  

Português  

Matemática  

Estudo do meio  

Música  

Artes visuais  

Expressão 

dramática/teatro  

Educação Física  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

• Junta de 
freguesia  
  

• Câmara  
Municipal  
  

• Associação de  
Pais  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Trabalhos 
produzidos  

  
Trabalho de 

grupo/pares/  
Individual  

  
  

Participação nas 
atividades  

  
Grelhas de 
observação  
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A IGREJA  

-Reconhecer que 
para os crentes a 
oração e o serviço 
aos outros são 
expressões de 
relacionamento com 
Deus.   
  
-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.   
  

     
 

Autoavaliador  
(transversal às áreas)   

     
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F)   
   

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, I, J)    

   
   

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G)   
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PLANO DE ESTUDO DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR – 3º ANO 
“Cidadania Desenvolvimento e Tecnologia (CDT)” 

ANO LETIVO 2019/2020 

DOMÍNIOS  

 
DIREITOS HUMANOS  
  

1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos  

• Conhecer os principais direitos humanos.   

• Personalidades que se destacaram pela sua ação cívica na promoção dos Direitos Humanos (Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Aristides de Sousa Mendes e/ou Wangari 
Maathai, entre outros significativos).  

• Regras de convivência e de respeito mútuo.  
2. A Declaração dos Direitos da Criança  

• Conhecer os seus direitos enquanto criança.  

• A importância dos Direitos da Criança.   
  
EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA  
  

1. Comunicar e informar  

• Entender o que é comunicar.  

• Conhecer a natureza da comunicação.  

• Saber que há informação verdadeira e informação falsa ou distorcida.  

• Reconhecer situações de risco associadas à utilização dos média e conhecer formas de os prevenir.  

• Perceber como os diferentes media informam e formam a opinião dos cidadãos.  
  
EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO   
  

1. Racismo, Xenofobia, Discriminação, Tolerância e Paz  

• O que é o Racismo e a Xenofobia  

• Expressões de Racismo e de Xenofobia  

• Desenvolver os valores do direito à diferença;   

• Repudiar discriminação relativamente à raça, etnia, sexo, idade, naturalidade e morada;   

• Defender a liberdade de expressão cultural;   

• Desenvolver o espírito crítico relativamente às injustiças sociais;   
• Reconhecer a necessidade do desenvolvimento da compreensão e da tolerância entre povos para alcançar a paz no mundo.  
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2. O respeito pela diferença  
• Os grupos étnicos, religiosos e raciais que coexistem  
• A singularidade de cada indivíduo  
• Respeitar a singularidade de cada indivíduo  

  
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A SEXUALIDADE   

1. Eu e o meu corpo (noção do corpo).  
• Noção de corpo.  
• Valorização de todas as partes do corpo.  
• Reconhecimento da importância da higiene corporal.  
• Identificar fatores e situações de risco para a saúde.   
• Prevenir situações de risco para a saúde física e mental;  

  
2. Identidade sexual e papel de género    
• Diferenças entre rapazes e raparigas.  
• Aceitação positiva da própria identidade sexual e da dos outros.  

  
EDUCAÇÃO PARA CONSUMIDOR  

1. O que é poupar? O que é gastar?  
• Noção de poupança e tipos de poupança.  
• Interpretação do que é caro/barato e do que é essencial/supérfluo.  
• O consumo por prioridades.  
• Publicidade enganosa.  

  
2. Consumo sustentável  
• Mudança de hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do consumo.  
• Ser um consumidor responsável  

  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade  
▪ A Água como recurso (importância e problemáticas)  
▪ Os 5 R´s e as consequentes práticas amigas do Ambiente  
▪ Respeito pela Natureza enquanto agente vivo e essencial à vida humana.   
▪ Compreensão da importância do processo de separação de resíduos e da reciclagem.  
▪ Consciencialização dos riscos inerentes à poluição. 
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2. Poluição  

• Referir exemplos de poluentes da água, do solo, e da atmosfera.  

• Propor soluções para a diminuição de poluentes.  

• Alterar hábitos pessoais que contribuem para a diminuição do meio ambiente.   

• Reconhecer o meio ambiente como um património que por todos deve ser preservado.  

  
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO  
  

• Conhecer conceitos básicos fundamentais na área da programação.  

• Uma abordagem introdutória a cada um dos conteúdos a lecionar.  

• Adaptação ao software utilizado.  

• Apresentar os comandos básicos do Scratch.  

• Conhecer o programa.   

• Funcionalidades.  

• Instalar a ferramenta.  

• Motivos para utilizar a ferramenta. 

 

 

NOTA1: A área de integração curricular Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 
interdisciplinar, uma vez que mobiliza contributos de diferentes componentes do currículo (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 
 
NOTA2: As aprendizagens planificadas neste documento articulam com os pressupostos do Perfil do Aluno. 
Áreas de competência do Perfil do Aluno (transversais a todas as áreas do saber):  A – Linguagens e Textos; B -  Informação e Comunicação; C – Raciocínio e Resolução de problemas; D -  
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – Relacionamento Interpessoal; F -  Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H -  Sensibilidade Estética e 
Artística; I -  Saber Cientifico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e Domínio do Corpo. 

 

 
 
 

 


