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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
1.º ciclo               3.º ano               2021/2022 

                     Prof. Marta Gomes e Natacha Sofia André   

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 Conteúdos                         Aprendizagens essenciais Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º 

Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

Revisão dos conteúdos do 2.º ano 

 

Oralidade 
 
 

Interação discursiva 

-Princípio de cortesia  

-Pedido de esclarecimento; 

informação, explicação 
 

Compreensão e expressão 

-Tom de voz, articulação, ritmo  

-Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade  

-Informação essencial  

-Estruturas frásicas (complexidade)  
 

 

Produção do discurso oral 

-Introdução aos géneros escolares: 

apresentação oral; pequeno 

discurso persuasivo  

-Expressão orientada: reconto, 

conto, descrição; simulação e 

dramatização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leitura e Escrita 

 
Fluência de leitura: velocidade, 

precisão e prosódia  

-Palavras regulares e irregulares; 

textos (progressão)  

-Sentidos do texto: informação 

essencial; antecipação de 

conteúdos. 

 

 

 

 

 

 
 

Compreensão  

-Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

-Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função 

dos objetivos de escuta.  

-Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

 

Expressão 

-Falar com clareza e articular de 

modo adequado as palavras.  

-Gerir adequadamente a tomada 

de vez na comunicação oral, com 

respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

-Usar a palavra com propriedade 

para expor conhecimentos e 

apresentar narrações.  

-Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais.  
 

Leitura 

-Ler textos com entoação e ritmo 

adequados.  

-Realizar leitura silenciosa e 

autónoma.  

-Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do texto.  

 

 

 

 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

Mobilização de 

técnicas, 

instrumentos e 

procedimentos 

diversificados e 

adequados:  

-fichas de 

trabalho;  

-trabalho de 

projeto (individual 

e em grupo);  

-atividades 

propostas para 

sala de aula e para 

casa; 

-resolução de 

problemas. 

 

Comportamentos 

e atitudes:  

-Respeito pelas 

regras de 

convivência e da 

comunicação oral;  

-Cooperação e 

empenho; 

-Utilização das 

TIC em pesquisas 

e em 

apresentações. 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Produção de texto  
-Textos de características: 
expositivas/informativas/narrativas. 
-Diálogo 
-Textualização: caligrafia, ortografia, 
vocabulário, ampliação de texto 
(expansão de frases, com 
coordenação de nomes, de adjetivos 
e de verbos). 
-Planificação de texto: relacionação 
e organização de ideias e tema. 
-Revisão de texto: planificação, 
vocabulário e ortografia. 
-Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia  
-Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão). 
-Textos de características: 
narrativas, expositivas/informativas. 
-Convite 
-Planificação de texto: relacionação 
e organização de ideias e tema. 

Compreensão de texto  
-Textos de características: 
narrativas, 
expositivas/informativas/descritivas. 
-Vocabulário: alargamento temático  
-Sentidos do texto: informação 
essencial; antecipação de 
conteúdos; intenções e emoções 
das personagens e sua relação com 
finalidades da ação. 
 
Pesquisa e registo da informação 
 

Ortografia e pontuação  
-Grafemas, palavras, texto 
(alargamento). 
-Sinal gráfico: hífen 
-Sinal auxiliar de escrita: aspas 
-Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação, dois pontos (introdução 
do discurso direto), travessão (no 
discurso direto)  
-Translineação. 
 
Educação Literária 
 
Leitura e audição 
-Formas de leitura: silenciosa; em 
voz alta; em coro 
-Obras de literatura para a infância, 
textos da tradição popular; outros 
textos literários selecionados pelo 
aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 

Escrita 

-Redigir textos com utilização 
correta das formas de 
representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, 
configuração gráfica e sinais 
auxiliares da escrita).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ouvir ler obras literárias e textos 
da tradição popular.  
-Ler integralmente narrativas, 
poemas, por iniciativa própria ou 
de outrem.  
 
 
 

Instrumentos 

para E@D 

• Grelhas de 

observação  

• Questionários 

(com perguntas 

de 

desenvolvimento 

ou respostas 

abertas; 

perguntas de 

seleção ou 

resposta fechada 

e resolução de 

problemas).  

• Ensaios, análise 

de textos, fichas 

de resolução de 

exercícios, 

redação de textos, 

apresentações, …  

• Execução de 

uma música ou de 

um desenho, 

produção de um 

vídeo, realização 

de uma 

experiência 

científica, 

execução de um 

exercício físico,…  

• Atividades de 

pesquisa.  

• Utilização das 

plataformas 

digitais (Escola 

Virtual e 

Plataforma20) 
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Compreensão de texto  
-Regularidades versificatórias: rima, 
sonoridades, cadência. 
-Antecipação de conteúdos 
-Linguagem figurada 
-Antecipação de conteúdos 
-Personagens principais 
-Inferências (de tempo, de 
instrumento, de objeto) 
-Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, ações e 
títulos)  
-Expressão de sentimentos, ideias e 
pontos de vista  
-Antecipação de conteúdos 
-Personagens principais 
-Inferências (de tempo, de 
instrumento, de objeto) 
 
Produção expressiva (oral e 
escrita)  
-Texto escrito (prosa e poema). 
 
Apresentação de textos e de 
livros. 
 

Produção expressiva (oral e 
escrita)  
-Declamação de poema  
-Dramatização de texto. 

Gramática 
Fonologia  
-Monossílabos, dissílabos, 
trissílabos, polissílabos 
-Sílaba tónica e sílaba átona 
-Palavras agudas, graves e 
esdrúxulas. 
 

Classes de palavras 
-Nome próprio e nome comum 
-Adjetivo 
-Verbo 
-Advérbios de negação e de 
afirmação 
-Pronome pessoal. 
 

Morfologia e lexicologia  
-Nomes, flexão em género; flexão 
em número 
-Adjetivos qualificativos: flexão em 
género; flexão em número 
-Plural e feminino de nomes e 
adjetivos terminados em “ão”. 
-Sinónimos; antónimos. 
 
 
 

-Antecipar o(s) tema(s) com base 
em noções elementares de género 
(contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do 
paratexto e em textos visuais 
(ilustrações). 
-Compreender textos narrativos e 
poéticos escutados ou lidos.  
-Ler poemas em público, com 
segurança.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Distinguir sílaba tónica da átona e 
acento prosódico de acento 
gráfico. 
-Classificar palavras quanto à 
posição da sílaba tónica. 
- Identificar a classe das palavras.  
-Identificar nomes próprios e 
comuns. 
-Identificar pronomes pessoais 
(forma tónica). 
- Identificar advérbios de negação 
e de afirmação. 
-Formar o plural dos nomes e 
adjetivos terminados em ‐ão. 
-Formar o feminino de nomes e 
adjetivos terminados em ‐ão. 
-Flexionar pronomes pessoais 
(número, género e pessoa). 
- Identificar os seguintes tipos de 
frase: declarativa, interrogativa e 
exclamativa. 
-Identificar relações de significado 
entre palavras: sinónimos e 
antónimos. 
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Sintaxe  
-Tipos de frase: frase declarativa, 
frase interrogativa e frase 
exclamativa. 
 

-Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 

Matemática 

Revisão dos conteúdos do 2.º 
ano. 
 
Geometria e Medida 
 
Localização e orientação no 
espaço  
-Direções perpendiculares e quartos 
de volta; 
- Direções horizontais e verticais; 
-Coordenadas em grelhas 
quadriculadas 
 
Números e operações 
 
Números naturais  
– Numerais ordinais até centésimo;  
– Números naturais até ao milhar;  
–Contagens progressivas e 
regressivas com saltos fixos. 
– Números naturais até um milhão;  

Representação decimal de 
números naturais  
– Leitura por classes e por ordens e 
decomposição decimal de números 
até ao milhar; 
–Comparação de números até ao 
milhar. 
– Arredondamentos. 
 
Adição e subtração de números 
naturais  
–Algoritmos da adição e da 
subtração envolvendo números até 
à centena de milhar [um milhão]; 

 

Multiplicação de números 
naturais 
–Tabuada do 7;  
–Tabuada do 8 e 9;  
–Múltiplo de um número;  
–Algoritmo da multiplicação 
envolvendo números até à centena 
de milhar [um milhão];  
–Critério de reconhecimento dos 
múltiplos de 2, 5 e 10. 

 

 

 

 

Localização e orientação no 
espaço / Figuras geométricas 
- Desenhar e descrever a posição 
de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) 
recorrendo a coordenadas, em 
grelhas quadriculadas. 
 

 
Números naturais 
- Ler e representar números no 
sistema de numeração decimal até 
à centena de milhar, identificar o 
valor posicional de um algarismo e 
relacionar os valores das 
diferentes ordens e classes. 
- Comparar e ordenar números 
naturais, realizar estimativas do 
resultado de operações e avaliar a 
sua razoabilidade. 
 
 

 
Adição, subtração, 
multiplicação e divisão 
- Reconhecer relações numéricas 

e propriedades das operações e 

utilizá-las em situações de cálculo 

 

-Reconhecer e memorizar factos 
básicos da multiplicação e da 
divisão. 
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-Produto de um número de um 
algarismo por um número de dois 
algarismos; 
- Cálculo mental: produto por 10, 
100, 1000, etc. 

 
Organização e tratamento de 
dados 
 

Problemas 
 

-Problemas de até três passos 

envolvendo situações de juntar, 

acrescentar, retirar, comparar ou 

completar; 

-Problemas de até três passos 

envolvendo situações multiplicativas 

nos sentidos aditivo e combinatório.  

-Problemas de até três passos 

envolvendo situações de partilha 

equitativa e de agrupamento. 

Resolução de 

problemas/solução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/ Comunicação 

matemática 

-Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas com 

números racionais não negativos, 

em contextos matemáticos e não 

matemáticos e avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

-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. 

Estudo do meio 

Revisão dos conteúdos do 2.º 
ano. 
 

À descoberta das inter-relações 

entre espaços 
 

Os seus itinerários 

 

 

À descoberta do ambiente natural 

 
Deslocações dos seres vivos 

 

 

 

 
 
 
-Descrever itinerários não diários 
(passeios, visitas de estudo, 
férias…). 
-Localizar os pontos de partida e 
de chegada. 
-Traçar os itinerários em plantas 
ou mapas. 
 

 

-Reconhecer que as pessoas se 
deslocam (para a escola, para o 
trabalho, para férias…). 
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À descoberta dos outros e das 

instituições 

 
Os membros da sua família 

 

O passado familiar mais 

longínquo 

 

Á descoberta de si mesmo 

A sua naturalidade e 

nacionalidade 

 

 

 

 

À descoberta dos outros e das 

instituições 

 

Reconhecer símbolos regionais e 

locais 

 

 

 

 

 

 

 

O passado do meio local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Estabelecer relações de 
parentesco (tios, primos, 
sobrinhos…): construir uma árvore 
genealógica simples (até à 3.ª 
geração — avós) 
 
-Reconhecer datas e factos 

significativos da história da 

família: localizar numa linha de 

tempo 

 

-Relacionar datas e factos 
importantes para a compreensão 
da história local (origem da 
povoação, batalhas, lendas 
históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado municipal). 
-Conhecer unidades de tempo: a 
década. 
 
 

-Distinguir 
freguesia/concelho/distrito/país. 
-Reconhecer os símbolos locais 
(da freguesia e do concelho). 
-Reconhecer os símbolos 
regionais dos Açores e da 
Madeira. 
-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.  
*-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 
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À descoberta das inter-relações 

entre espaços 

 

Meios de comunicação 

 

 

 

 

 

 
 

À descoberta dos materiais e 

objetos 

 

Realizar experiências de 

mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

comunicá-los, reconhecendo 

como se constrói o conhecimento. 

- Investigar sobre a evolução das 

comunicações (pessoais e 

sociais). 

-Investigar sobre a evolução dos 

transportes. 
 

-Realizar experiências com rodas 

dentadas (transmissão do 

movimento). 

-Realizar experiências com molas 

e elásticos (elasticidade). 

-Realizar experiências com 

alavancas, quebra-nozes, 

tesouras… (forças). 

-Realizar experiências e construir 

balanças, baloiços, mobiles… 

(equilíbrio). 

-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.  

-Utilizar informações e simbologias 

como linguagem específica da 

tecnologia. 
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À descoberta dos outros e das 

instituições 

 

Outras culturas da sua 

comunidade 

 

 

 

 

 
 
 

À descoberta das inter-relações 

entre espaços 

 

O comércio local 

 

-Identificar alguns Estados 

Europeus, localizando-os no mapa 

da Europa. 

-Reconhecer a existência de 
semelhanças e diferenças entre os 
diversos povos europeus, 
valorizando a sua diversidade. 
-Reconhecer 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. 

 

-Contactar, observar e descrever 
diferentes locais de comércio 
(supermercado, mercearia, 
sapataria, praça, feira…): o que 
vendem; onde se abastecem; 
como se transportam os produtos; 
como se conservam os produtos 
alimentares; como se vendem 
(condições de armazenamento e 
manuseamento…); reconhecer 
menções obrigatórias nos 
produtos (composição, validade, 
modo de emprego…); reconhecer 
a importância do recibo e/ou 
fatura. 

Artes Visuais 

Apropriação da Linguagem 

elementar das Artes 

Bloco 1 - Descoberta e 
organização progressiva de 
volumes 
 
Construções 
 
Bloco 2 - Descoberta e 
organização progressiva de 
superfícies 
 
Desenho 
 
Desenho de expressão livre 
 
Atividades gráficas sugeridas 
 

 
 
 

Apropriação e Reflexão 
-Observar os diferentes universos 
visuais, tanto do património local 
como global (obras e artefactos de 
arte – pintura, escultura, desenho, 
assemblage, colagem, fotografia, 
instalação, land´art, banda 
desenhada, design, arquitetura, 
artesanato, multimédia, 
linguagens cinematográficas, 
entre outros), utilizando um 
vocabulário específico e 
adequado.  
-Mobilizar a linguagem elementar 
das artes visuais (cor, forma, linha, 
textura, padrão, proporção e 
desproporção, plano, luz, espaço, 
volume, movimento, ritmo, 
matéria, entre outros), integrada 
em diferentes contextos culturais 
(movimentos artísticos, épocas e 
geografias) 
 
 

 

 
 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

•Interesse e 

empenho; 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 



Página 9 de 49 

        3.º ANO                           Professoras Marta Gomes e Natacha Sofia André 

 

 

Pintura 
 
Pintura de expressão livre 
 
Atividades de pintura sugerida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bloco 3 - Exploração de técnicas 
diversas de expressão  
 
Recorte, colagem, dobragem 
 
Cartazes 

 

Interpretação e comunicação 
-Dialogar sobre o que vê e sente, 
de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) 
realidade(s).  
-Compreender a intencionalidade 
dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual. Apreciar as 
diferentes manifestações artísticas 
e outras realidades visuais.  
-Perceber as razões e os 
processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e 
formar juízos críticos. Captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou 
outras narrativas visuais.  
-Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou 
objetos. 
 

Experimentação e Criação 
-Integrar a linguagem das artes 
visuais, assim como várias 
técnicas de expressão (pintura; 
desenho - incluindo esboços, 
esquemas e itinerários; técnica 
mista; assemblage; land´art; 
escultura; maqueta; fotografia, 
entre outras) nas suas 
experimentações: físicas e/ou 
digitais.  
-Experimentar possibilidades 
expressivas dos materiais (carvão 
vegetal, pasta de modelar, barro, 
pastel seco, tinta cenográfica, 
pincéis e trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características 
diversas, entre outros) e das 
diferentes técnicas, adequando o 
seu uso a diferentes contextos e 
situações.  
-Escolher técnicas e materiais de 
acordo com a intenção expressiva 
das suas produções plásticas.  
-Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos adquiridos.  
-Utilizar vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portfólio) e de trabalho 
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(ex.: individual, em grupo e em 
rede).  
-Apreciar os seus trabalhos e os 
dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 
 

Apoio ao Estudo* 

- Desenvolver estratégias para melhorar a atenção. 

- Capacitar para uma aprendizagem cada vez mais autónoma.  

- Desenvolver a capacidade de iniciativa. 

- Desenvolver métodos de organização, de estudo e de trabalho.  

- Implementar estratégias que promovam o desenvolvimento da escrita e da oralidade. 

- Desenvolver o pensamento matemático. 

- Promover o apoio individualizado. 

2.º 
Período 

Português 

Oralidade 

Interação discursiva 

-Princípio de cortesia 

-Pedido de esclarecimento; 

informação, explicação 

 
Compreensão e expressão 

-Tom de voz, articulação, ritmo 

-Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 

-Informação essencial 

-Estruturas frásicas (complexidade) 
 

Produção do discurso oral 

-Introdução aos géneros escolares: 

apresentação oral; pequeno 

discurso persuasivo 

-Expressão orientada: reconto, 

conto, descrição; simulação e 

dramatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão 

-Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

-Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função 

dos objetivos de escuta.  

-Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

 

 

 
 

Expressão  

- Falar com clareza e articular de 

modo adequado as palavras.  

-Gerir adequadamente a tomada 

de vez na comunicação oral, com 

respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

-Usar a palavra com propriedade 

para expor conhecimentos e 

apresentar narrações.  

-Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais.  

-Detetar semelhanças e diferenças 

entre o texto oral e o texto escrito. 

 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

Mobilização de 

técnicas, 

instrumentos e 

procedimentos 

diversificados e 

adequados:  

-fichas de 

trabalho;  

-trabalho de 

projeto (individual 

e em grupo);  

-atividades 

propostas para 

sala de aula e para 

casa; 

-resolução de 

problemas. 

 

Comportamentos 

e atitudes:  

-Respeito pelas 

regras de 

convivência e da 

comunicação oral;  
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Leitura e Escrita 

Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
-Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
 
Compreensão de texto 
-Textos de características: 
narrativas, expositivas/informativas, 
descritivas 
-Vocabulário: alargamento temático  
-Opinião crítica 
- Banda desenhada 
-Textos de características: 
narrativas, expositivas/informativas 
-Vocabulário: alargamento temático  
-Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; antecipação 
de conteúdos; intenções e emoções 
das personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
-Opinião crítica 
 

Pesquisa e registo da informação 
 

Ortografia e pontuação 
-Grafemas, palavras, texto 
(alargamento) 
-Sinal gráfico: hífen 
-Sinal auxiliar de escrita: aspas 
-Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação, dois pontos (introdução 
do discurso direto), travessão (no 
discurso direto) 
-Translineação 
-Grafemas, palavras, texto 

(alargamento) 

Produção de texto 

-Textos de características: 

narrativas, expositivas/informativas; 

diálogo. 

-Planificação de texto: relacionação 

e organização de ideias e tema 

-Textualização: caligrafia, ortografia, 

vocabulário, amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, de adjetivos 

e de verbos) 

-Revisão de texto: planificação, 

vocabulário e ortografia 

 

Leitura 

-Ler textos com características 
narrativas e descritivas, 
associados a diferentes 
finalidades (informativas, lúdicas, 
estéticas).  
-Ler textos com entoação e ritmo 
adequados.  
-Realizar leitura silenciosa e 
autónoma.  
-Mobilizar as suas experiências e 
saberes no processo de 
construção de sentidos do texto.  
-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, desenvolvimento 
e conclusão.  
-Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita).  

-Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento.  

-Escrever textos de géneros 

variados, adequados a finalidades 

como narrar e informar, em 

diferentes suportes.  

-Exprimir opiniões e fundamentá-

las.  

 

 
 

-Cooperação e 

empenho; 

-Utilização das 

TIC em pesquisas 

e em 

apresentações. 

 

 

Instrumentos 

para E@D 

• Grelhas de 

observação  

• Questionários 

(com perguntas 

de 

desenvolvimento 

ou respostas 

abertas; 

perguntas de 

seleção ou 

resposta fechada 

e resolução de 

problemas).  

• Ensaios, análise 

de textos, fichas 

de resolução de 

exercícios, 

redação de textos, 

apresentações, …  

• Execução de 

uma música ou de 

um desenho, 

produção de um 

vídeo, realização 

de uma 

experiência 

científica, 

execução de um 

exercício físico,…  

• Atividades de 

pesquisa.  

• Utilização das 

plataformas 

digitais (Escola 

Virtual e 

Plataforma20) 
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Educação Literária 

Leitura e audição 

-Obras de literatura para a infância, 

textos da tradição popular; outros 

textos literários selecionados pelo 

aluno, sob orientação (Listagem 

PNL) 

-Formas de leitura: silenciosa; em 

voz alta; em coro 

 

Compreensão de texto 

-Antecipação de conteúdos 

-Personagens principais 

-Inferências (de tempo, de 

instrumento, de objeto) 

-Linguagem figurada 

-Reconto; alteração de elementos 

na narrativa (personagens, ações e 

títulos)  

-Expressão de sentimentos, ideias e 

pontos de vista 
 

Apresentação de textos e de 
livros 
 
Produção expressiva (oral e 
escrita)  
- Texto escrito (prosa e poema) 
-Dramatização de texto 

Gramática 

Classes de palavras 

-Quantificador numeral 

Morfologia e lexicologia  

-Afixos; prefixos e sufixos 

-Famílias de palavras  

-Conjugações verbais 

-Flexão de verbos regulares e 

irregulares: presente do indicativo   

Sintaxe  

-Frase afirmativa e frase negativa 

 

 

-Ouvir ler obras literárias e textos 

da tradição popular.  

-Ler integralmente narrativas, 

poemas e texto dramático, por 

iniciativa própria ou de outrem.  

- Antecipar o(s) tema(s) com base 

em noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, 

poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e em textos visuais 

(ilustrações). 
 

-Compreender textos narrativos, 

poéticos e dramáticos, escutados 

ou lidos 

-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. 

- Desenvolver um projeto de leitura 

que implique seleção de obras, a 

partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 
 

-Identificar a classe das palavras.  

-Identificar as três conjugações 

verbais. 

-Identificar o quantificador 

numeral. 

-Conjugar os verbos regulares e os 

verbos irregulares mais frequentes 

(por exemplo, dizer, estar, fazer, ir, 

poder, querer, ser, ter, vir) no 

presente do indicativo. 

-Distinguir frase afirmativa de 

negativa. 

-Conhecer a família de palavras 

como modo de organização do 

léxico. 

-Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 
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Matemática 

Números e operações 

Divisão inteira 

–Divisão inteira por métodos 

informais;  

–Relação entre dividendo, divisor, 

quociente e resto;  

–Cálculo mental: divisões inteiras 

com divisores e quocientes 

inferiores a 10;  

–Divisor de um número, número 

divisível por outro; relação entre 

múltiplo e divisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números racionais não negativos 

-Fração como representação de 

medida de comprimento e de outras 

grandezas; numerais fracionários;  

-Representação de frações na reta 

numérica;  

-Frações equivalentes e noção de 

número racional;  

 

 

 

 

Efetuar divisões inteiras 

 -Efetuar divisões inteiras 

identificando o quociente e o resto 

quando o divisor e o quociente são 

números naturais inferiores a 10, 

por manipulação de objetos ou 

recorrendo a desenhos e 

esquemas.  

-Reconhecer que o dividendo é 

igual à soma do resto com o 

produto do quociente pelo divisor e 

que o resto é inferior ao divisor.  

-Efetuar divisões inteiras com 

divisor e quociente inferiores a 10 

utilizando a tabuada do divisor e 

apresentar o resultado com a 

disposição usual do algoritmo.  

-Utilizar corretamente as 

expressões «divisor de» e 

«divisível por» e reconhecer que 

um número natural é divisor de 

outro se o segundo for múltiplo do 

primeiro (e vice-versa).  

-Reconhecer que um número 

natural é divisor de outro se o resto 

da divisão do segundo pelo 

primeiro for igual a zero. 
 

Números racionais não 

negativos 

-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. 
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-Ordenação de números racionais 

representados por frações com o 

mesmo numerador ou o mesmo 

denominador, ou utilizando a reta 

numérica ou a medição de outras 

grandezas;  

-Frações próprias, impróprias e 

equivalentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

Comprimento 

-Unidades de medida de 

comprimento do sistema métrico; 

conversões. 

 

 

 

*Representação decimal de 

números racionais não 

negativos 

-Frações decimais; 

representação na forma de 

dízimas finitas; 

-Redução de frações decimais 

ao mesmo denominador; adição 

de números racionais 

representados por frações 

decimais com denominadores 

até mil; 

-Algoritmos para a adição e para 

a subtração de números 

racionais representados por 

dízimas finitas; 

-Decomposição decimal de um 

número racional representado 

na forma de uma dízima finita. 

*Adição e subtração de números 

racionais não negativos 

representados por frações  

-Adição e subtração na reta 

numérica por justaposição 

retilínea de segmentos de reta;  

-Produto de um número natural 

por um número racional 

representado por uma fração 

unitária; 

-Adição e subtração de números 

racionais representados por 

frações com o mesmo 

denominador; 

-Decomposição de um número 

racional na soma de um número 

natural com um número racional 

representável por uma fração 

própria. 
 

Área; Volume e Capacidade; 

Massa; Dinheiro; Tempo 

-Medir comprimentos, áreas, 

volumes, capacidades e massas, 

utilizando e relacionando as 

unidades de medida do SI e fazer 

estimativas de medidas, em 

contextos diversos. 
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Problemas 

-Resolver problemas de até três 

passos envolvendo situações de 

partilha e agrupamento  

 

-Problemas de até três passos 

envolvendo medidas de diferentes 

grandezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas/solução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/ Comunicação 

matemática 

-Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas com 

números racionais não negativos, 

em contextos matemáticos e não 

matemáticos e avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

-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. 

 



Página 16 de 49 

        3.º ANO                           Professoras Marta Gomes e Natacha Sofia André 

 

Estudo do meio 

Á descoberta de si mesmo 

O seu corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Á descoberta de si mesmo 

A saúde do seu corpo 

 

 
 

A segurança do seu corpo 

 

 

 

 
 

À descoberta dos materiais e 

objetos 

 

*Manusear objetos em situações 

concretas 

-Reconhecer alguns sentimentos 

(amor, amizade…) e suas 

manifestações (carinho, ternura, 

zanga…). 

-Reconhecer situações agradáveis 

e desagradáveis e diferentes 

possibilidades de reação (calor, 

frio, fome, conforto, dor…). 

-Reconhecer estados psíquicos e 

respetivas reações físicas 

(alegria/riso, tristeza/choro, 

medo/tensão…). 

-Identificar fenómenos 

relacionados com algumas das 

funções vitais: digestão (sensação 

de fome, enfartamento…); 

circulação (pulsação, 

hemorragias…); respiração 

(movimentos respiratórios, falta de 

ar…). 

-Conhecer as funções vitais 

(digestiva, respiratória, 

circulatória, excretora, 

reprodutora/sexual). 

-Conhecer alguns órgãos dos 

aparelhos correspondentes (boca, 

estômago, intestinos, coração, 

pulmões, rins, genitais): localizar 

esses órgãos em representações 

do corpo humano. 
 

-Conhecer procedimentos 

adequados em situação de 

queimaduras, hemorragias, 

distensões, fraturas, mordeduras 

de animais e hematomas. 

-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. 

*-Manusear objetos em 

situações concretas (tesoura, 

martelo, sacho, serrote, 

máquina fotográfica e de 

escrever, gravador, 

retroprojetor, projetor de 
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À descoberta do ambiente natural 
 

Os seres vivos do ambiente 

próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À descoberta do ambiente natural 

 

Deslocações dos seres vivos 

 

diapositivos, lupa, bússola, 

microscópio…). 

*- Conhecer e aplicar alguns 

cuidados na sua utilização e 

conservação. 

*-Reconhecer a importância da 

leitura das instruções e/ou 

normas de utilização. 
 

-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. 

-Reconhecer que os seres vivos se 

reproduzem e que os seus 

descendentes apresentam 

características semelhantes aos 

progenitores, mas também diferem 

em algumas delas.  

-Relacionar fatores do ambiente 

(ar, luz, temperatura, água, solo) 

com condições indispensáveis a 

diferentes etapas da vida das 

plantas e dos animais, a partir da 

realização de atividades 

experimentais. 
 

-Comparar e classificar plantas 

segundo alguns critérios, tais 

como: cor da flor, forma da folha, 

folha caduca ou persistente, forma 

da raiz, plantas comestíveis e não 

comestíveis… (constituição de um 

herbário). 

*- Realizar experiências e observar 

formas de reprodução das plantas 

(germinação das sementes, 

reprodução por estaca…). 

-Reconhecer a utilidade das 

plantas (alimentação, mobiliário, 

fibras vegetais…). 

-Comparar e classificar animais 

segundo as suas características 

externas e modo de vida. 

-Reconhecer as deslocações dos 

animais (andorinhas, rolas, 
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cegonhas…): para onde vão, 

quando partem, quando voltam. 

Artes Visuais 

Apropriação da Linguagem 

elementar das Artes 

Bloco 2 - Descoberta e 

organização progressiva de 

superfícies 

Desenho 

Desenho de expressão livre 

Atividades gráficas sugeridas 

Pintura 

Pintura de expressão livre 

Atividades de pintura sugerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos 
visuais, tanto do património local 
como global (obras e artefactos de 
arte – pintura, escultura, desenho, 
assemblage, colagem, fotografia, 
instalação, land´art, banda 
desenhada, design, arquitetura, 
artesanato, multimédia, 
linguagens cinematográficas, 
entre outros), utilizando um 
vocabulário específico e 
adequado.  
-Mobilizar a linguagem elementar 
das artes visuais (cor, forma, linha, 
textura, padrão, proporção e 
desproporção, plano, luz, espaço, 
volume, movimento, ritmo, 
matéria, entre outros), integrada 
em diferentes contextos culturais 
(movimentos artísticos, épocas e 
geografias). 
 

Interpretação e comunicação 

-Dialogar sobre o que vê e sente, 
de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) 
realidade(s).  
-Compreender a intencionalidade 
dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual. Apreciar as 
diferentes manifestações artísticas 
e outras realidades visuais.  
-Perceber as razões e os 
processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e 
formar juízos críticos. Captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou 
outras narrativas visuais.  
-Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo, através da 

comparação de imagens e/ou 

objetos. 

 

 

 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

•Interesse e 

empenho; 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 
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Bloco 3 - Exploração de técnicas 

diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 

Impressão 

Fotografia, transparências e meios 

audiovisuais 

Cartazes 

 

Experimentação e Criação 

-Integrar a linguagem das artes 

visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; 

desenho - incluindo esboços, 

esquemas e itinerários; técnica 

mista; assemblage; land´art; 

escultura; maqueta; fotografia, 

entre outras) nas suas 

experimentações: físicas e/ou 

digitais.  

-Experimentar possibilidades 

expressivas dos materiais (carvão 

vegetal, pasta de modelar, barro, 

pastel seco, tinta cenográfica, 

pincéis e trinchas, rolos, papéis de 

formatos e características 

diversas, entre outros) e das 

diferentes técnicas, adequando o 

seu uso a diferentes contextos e 

situações.  

-Escolher técnicas e materiais de 

acordo com a intenção expressiva 

das suas produções plásticas.  

-Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando 

os conhecimentos adquiridos.  

-Utilizar vários processos de 

registo de ideias (ex.: diários 

gráficos), de planeamento (ex.: 

projeto, portfólio) e de trabalho 

(ex.: individual, em grupo e em 

rede).  

-Apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de 

argumentação. 

 

 

 

 

 

 
Apoio ao Estudo* - Área transversal ao currículo 

Os conteúdos serão abordados ao longo dos três períodos. 
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3.º 

Período  

 
 
 
 
 

Português 

Oralidade 

Interação discursiva 

-Princípio de cortesia  

-Pedido de esclarecimento; 

informação, explicação 

 

 
 

 
Compreensão e expressão 

-Tom de voz, articulação, ritmo  

-Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade  

- Informação essencial  

-Estruturas frásicas (complexidade)  
 

Produção do discurso oral 

-Introdução aos géneros escolares: 

apresentação oral; pequeno 

discurso persuasivo  

-Expressão orientada: reconto, 

conto, descrição; simulação e 

dramatização 

 
Leitura e Escrita 

Fluência de leitura: velocidade, 

precisão e prosódia  

-Palavras regulares e irregulares; 

textos (progressão)  

 
 

Compreensão de texto  

-Textos de características: 

narrativas, expositivas/informativas, 

descritivas 

-Vocabulário: alargamento temático 

-Sentidos do texto: tema, assunto; 

informação essencial; antecipação 

de conteúdos; intenções e emoções 

das personagens e sua relação com 

finalidades da ação 

-Opinião crítica  

 

 

 

Compreensão  

-Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

-Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função 

dos objetivos de escuta.  

-Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 
 

Expressão  

-Falar com clareza e articular de 

modo adequado as palavras.  

-Gerir adequadamente a tomada 

de vez na comunicação oral, com 

respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

-Usar a palavra com propriedade 

para expor conhecimentos e 

apresentar narrações.  

-Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais.  

-Detetar semelhanças e 

diferenças entre o texto oral e o 

texto escrito.  
 

 

Leitura 
 

-Ler textos com características 

narrativas e descritivas, 

associados a diferentes 

finalidades (informativas, lúdicas, 

estéticas).  

-Ler textos com entoação e ritmo 

adequados.  

-Realizar leitura silenciosa e 

autónoma.  

-Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do texto.  

-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).  
 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

Mobilização de 

técnicas, 

instrumentos e 

procedimentos 

diversificados e 

adequados:  

-fichas de 

trabalho;  

-trabalho de 

projeto (individual 

e em grupo);  

-atividades 

propostas para 

sala de aula e para 

casa; 

-resolução de 

problemas. 

 

Comportamentos 

e atitudes:  

-Respeito pelas 

regras de 

convivência e da 

comunicação oral;  

-Cooperação e 

empenho; 

-Utilização das 

TIC em pesquisas 

e em 

apresentações. 

 

 

Instrumentos 

para E@D 

• Grelhas de 

observação  

• Questionários 

(com perguntas 

de 

desenvolvimento 

ou respostas 
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Pesquisa e registo da informação 

Ortografia e pontuação  

-Grafemas, palavras, texto 

(alargamento) 

-Sinal gráfico: hífen 

-Sinal auxiliar de escrita: aspas 

-Sinais de pontuação: ponto de 

exclamação, dois pontos (introdução 

do discurso direto), 

-Travessão (no discurso direto)  

-Translineação  
 

Produção de texto  

-Textos de características: 

narrativas, expositivas/informativas; 

diálogo 

-Planificação de texto: relacionação 

e organização de ideias e tema  

-Textualização: caligrafia, ortografia, 

vocabulário, amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, de adjetivos 

e de verbos) 

-Revisão de texto: planificação, 

vocabulário e ortografia  

 

Educação Literária 

Leitura e audição  

-Obras de literatura para a infância, 

textos da tradição popular (Lista em 

Anexo); outros textos literários 

selecionados pelo aluno, sob 

orientação (Listagem PNL) 

-Formas de leitura: silenciosa; em 

voz alta; em coro  

Compreensão de texto  

-Regularidades versificatórias: rima, 

sonoridades, cadência. 

-Antecipação de conteúdos 

-Personagens principais 

-Inferências (de tempo, de 

instrumento, de objeto) 

-Reconto; alteração de elementos na 

narrativa (personagens, ações e 

títulos)  

-Linguagem figurada 

-Expressão de sentimentos, ideias e 

pontos de vista   

Escrita 

-Registar e organizar ideias na 

planificação de textos 

estruturados com introdução, 

desenvolvimento e conclusão.  

-Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita).  

-Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento.  

-Escrever textos de géneros 

variados, adequados a 

finalidades como narrar e 

informar, em diferentes suportes.  

-Exprimir opiniões e fundamentá-

las.  

 

 

 

 

 

 

-Ouvir ler obras literárias e textos 

da tradição popular.  

-Ler integralmente narrativas, por 

iniciativa própria ou de outrem.  

-Antecipar o(s) tema(s) com base 

em noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, 

poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e em textos visuais 

(ilustrações)  

 
-Compreender textos narrativos, 

escutados ou lidos.  

-Ler poemas em público, com 

segurança.  

-Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

 

 

 

 

 
 

abertas; 

perguntas de 

seleção ou 

resposta fechada 

e resolução de 

problemas).  

• Ensaios, análise 

de textos, fichas 

de resolução de 

exercícios, 

redação de textos, 

apresentações, …  

• Execução de 

uma música ou de 

um desenho, 

produção de um 

vídeo, realização 

de uma 

experiência 

científica, 

execução de um 

exercício físico,…  

• Atividades de 

pesquisa.  

• Utilização das 

plataformas 

digitais (Escola 

Virtual e 

Plataforma20) 
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Apresentação de textos e de 

livros  

Produção expressiva (oral e 

escrita)  

-Declamação de poema  

-Texto escrito (prosa e poema)  

 Dramatização de texto 
 
Gramática 
 
Fonologia 
-Palavras agudas, graves e 
esdrúxulas. 
 
Classes de palavras  
-Nomes 
-Verbos 
-Adjetivos 
-Quantificador numeral 
-Determinante artigo definido e 
indefinido. 
-Determinante demonstrativo; 
determinante possessivo 
 
 
Morfologia e lexicologia  
-Famílias de palavras  

-Afixos; prefixos e sufixos  
-Palavras variáveis e palavras 
invariáveis 
-Conjugações verbais 
-Flexão de verbos regulares e 
irregulares: presente do indicativo   
 
 
 
 
 
 
Sintaxe  

-Expansão e redução de frases 

 

 

 

-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. 

  

-Classificar palavras quanto à 

posição da sílaba tónica. 

-Distinguir sílaba tónica da átona e 

acento prosódico de acento 

gráfico. 

-Identificar a classe das palavras.  

-Identificar o quantificador 

numeral. 

-Conhecer a família de palavras 

como modo de organização do 

léxico. 

-Identificar radicais de palavras de 
uso mais frequente. 
-Identificar afixos de uso mais 
frequente. 
-Produzir novas palavras a partir 
de sufixos e prefixos. 
-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. 

-Reconhecer a frase a partir dos 

seus grupos constituintes (grupo 

nominal e grupo verbal) e das 

funções sintáticas centrais (sujeito 

e predicado). 

-Expandir e reduzir frases, 

acrescentando, substituindo, 

deslocando ou suprimindo 

palavras e grupos de palavras. 

-Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 
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Matemática 

Geometria e medida 

Área 
-Medições de áreas em unidades 
quadradas;  
-Fórmula para a área do retângulo 

de lados de medida inteira. 
 

Capacidade 

-Unidades de capacidade do 

sistema métrico; conversões;  

-Medições de capacidades em 

unidades do sistema métrico. 
 

Massa 
 -Unidades de massa do sistema 
métrico; conversões;  
-Pesagens em unidades do sistema 
métrico;  
-Relação entre litro e quilograma. 
 

Dinheiro 

-Adição e subtração de quantias de 

dinheiro 

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

-Adição e subtração de medidas de 

tempo. 

 

Localização e orientação no 

espaço  

-Segmentos de reta paralelos e 

perpendiculares em grelhas 

quadriculadas; 

-Direções perpendiculares e quartos 

de volta; 

-Direções horizontais e verticais; 

-Coordenadas em grelhas 

quadriculadas. 

Figuras Geométricas 

-Circunferência, círculo, superfície 

esférica e esfera; centro, raio e 

diâmetro;  

-Identificação de eixos de simetria 

em figuras planas. 

 

Área; Volume e Capacidade; 

Massa; Dinheiro; Tempo 

-Medir comprimentos, áreas, 

volumes, capacidades e massas, 

utilizando e relacionando as 

unidades de medida do SI e fazer 

estimativas de medidas, em 

contextos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização e orientação no 

espaço / Figuras geométricas 

- Desenhar e descrever a posição 

de polígonos (triângulos, 

quadrados, retângulos, 

pentágonos e hexágonos) 

recorrendo a coordenadas, em 

grelhas quadriculadas. 

-Identificar propriedades de figuras 

planas e de sólidos geométricos e 

fazer classificações, justificando 

os critérios utilizados. 
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Problemas 

-Resolver problemas de até três 

passos envolvendo situações de 

partilha e agrupamento; 

-Problemas de até três passos 

envolvendo medidas de diferentes 

grandezas; 

-Problemas envolvendo análise e 

organização de dados, frequência 

absoluta, moda e amplitude. 

 

 

Resolução de 

problemas/solução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/ Comunicação 

matemática 

-Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de 

dados em contextos familiares 

variados. 

-Planear e conduzir investigações 

usando o ciclo da investigação 

estatística (formular questões, 

escolher métodos de recolha de 

dados, selecionar formas de 

organização e representação de 

dados, analisar e concluir). 

-Comunicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, 

utilizando linguagem própria da 

estatística, baseando-se nos 

dados recolhidos e tratados. 

-Desenvolver interesse pela 

Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

-Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem. 

-Desenvolver persistência, 

autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 
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Estudo do meio 

À descoberta do ambiente natural 

 

Aspetos físicos do meio local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os astros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Localizar, no planisfério ou no 

globo terrestre, as principais 

formas físicas da superfície da 

Terra (continentes, oceanos, 

cadeias montanhosas, rios, 

florestas, desertos).  

-Identificar os diferentes agentes 

erosivos (vento, águas correntes, 

ondas, precipitação, etc.), 

reconhecendo que dão origem a 

diferentes paisagens à superfície 

da Terra.  

-Distinguir formas de relevo 
(diferentes elevações, vales e 
planícies) e recursos hídricos 
(cursos de água, oceano, lagos, 
lagoas, etc.), do meio local, 
localizando-os em plantas ou 
mapas de grande escala 

*-Utilizar instrumentos de 

medida para orientação e 

localização no espaço de 

elementos naturais e humanos 

do meio local e da região onde 

vive, tendo como referência os 

pontos cardeais.  

*- Relacionar os movimentos de 

rotação e translação da Terra 

com a sucessão do dia e da 

noite e a existência de estações 

do ano.  

*- Compreender, recorrendo a 

um modelo, que as fases da Lua 

resultam do seu movimento em 

torno da Terra e dependem das 

posições relativas da Terra e da 

Lua em relação ao Sol. 

-Distinguir estrelas de planetas 

(Sol estrela; Lua — planeta). 

-Reconhecer o Sol como fonte de 

luz e calor. 

-Verificar as posições do Sol ao 

longo do dia 

(nascente/sul/poente). 

-Distinguir as diferenças 

existentes entre sólidos, líquidos e 

gases. 
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À descoberta dos materiais e 

objetos 

 

 

 

Realizar experiências com a luz 

 

Realizar experiências de 

mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar experiências com ímanes 

 

 

 

 

 

À descoberta do ambiente natural 

A interferência do Oceano na 

vida humana  

À descoberta dos outros e das 

instituições 

Problemas ambientais e sociais 

 

Os diferentes espaços do seu 

bairro ou da sua localidade  

 

 

As construções 

 

 

Meios de comunicação 

 

-Comparar o comportamento da 

luz no que respeita à linearidade 

da sua propagação em diferentes 

materiais (transparentes, 

translúcidos e opacos). 

-Identificar fontes luminosas. 

-Realizar jogos de luz e sombra e 

sombras chinesas.   

-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.  

-Manusear operadores 
tecnológicos (elásticos, molas, 
interruptor, alavanca, roldana, 
etc.) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações.  
 

-Reconhecer o efeito das forças de 

atração e repulsão na interação 

entre magnetes. 

-Utilizar informações e simbologia 

como linguagem específica da 

tecnologia. 

-Distinguir diferentes formas de 

interferência do Oceano na vida 
humana (clima, saúde, 
alimentação, etc.). 

-Identificar um problema ambiental 

ou social existente na sua 
comunidade (resíduos sólidos 
urbanos, poluição, pobreza, 
desemprego, exclusão social, 
etc.), propondo soluções de 
resolução.  

-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, 
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Atividades económicas comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo 

como se constrói o conhecimento. 

Artes Visuais 

Apropriação da Linguagem 

elementar das Artes 

Bloco 1 - Descoberta e 

organização progressiva de 

volumes 

Modelagem e escultura 

 

Bloco 2 - Descoberta e 

organização progressiva de 

superfícies 

Desenho 

Desenho de expressão livre 

Atividades gráficas sugeridas 

Pintura 

Pintura de expressão livre 

Atividades de pintura sugerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropriação e Reflexão 

-Observar os diferentes universos 

visuais, tanto do património local 

como global (obras e artefactos de 

arte – pintura, escultura, desenho, 

assemblage, colagem, fotografia, 

instalação, land´art, banda 

desenhada, design, arquitetura, 

artesanato, multimédia, 

linguagens cinematográficas, 

entre outros), utilizando um 

vocabulário específico e 

adequado.  

-Mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura, padrão, proporção e 

desproporção, plano, luz, espaço, 

volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada 

em diferentes contextos culturais 

(movimentos artísticos, épocas e 

geografias). 

 

Interpretação e comunicação 

-Dialogar sobre o que vê e sente, 

de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s).  

-Compreender a intencionalidade 

dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual.  

-Apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras 

realidades visuais.  

-Perceber as razões e os 

processos para o desenvolvimento 

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

tomar decisões, argumentar e 

formar juízos críticos. Captar a 

expressividade contida na 

linguagem das imagens e/ou 

outras narrativas visuais.  

-Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

•Interesse e 

empenho; 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 
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Bloco 3 - Exploração de técnicas 

diversas de expressão  

Recorte, colagem, dobragem 

Tecelagem e costura 

Fotografia, transparências e meios 

audiovisuais 

Cartazes 

 

apreciação do mundo, através da 

comparação de imagens e/ou 

objetos. 
 

Experimentação e Criação 

-Integrar a linguagem das artes 

visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; 

desenho - incluindo esboços, 

esquemas, e itinerários; técnica 

mista; assemblage; land´art; 

escultura; maqueta; fotografia, 

entre outras) nas suas 

experimentações: físicas e/ou 

digitais.  

-Experimentar possibilidades 

expressivas dos materiais (carvão 

vegetal, pasta de modelar, barro, 

pastel seco, tinta cenográfica, 

pincéis e trinchas, rolos, papéis de 

formatos e características 

diversas, entre outros) e das 

diferentes técnicas, adequando o 

seu uso a diferentes contextos e 

situações.  

-Escolher técnicas e materiais de 
acordo com a intenção expressiva 
das suas produções plásticas.  
-Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos adquiridos.  
-Utilizar vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portfólio) e de trabalho 
(ex.: individual, em grupo e em 
rede) 
-Apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de 

argumentação. 

 
Apoio ao Estudo* - Área transversal ao currículo 

Os conteúdos serão abordados ao longo dos três períodos. 

 
 

   A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

*Em situação de ensino à distância, este conteúdo será posteriormente consolidado. 
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 Cidadania e Desenvolvimento 

Domínios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período 

Tema 1: A Escola 

• Conhecer e compreender Escola 

• Normas de segurança no recinto escolar 

• A escola e o meio – saber estar 

• Os amigos e colegas 

• A família 
 

Objetivos:  

• Favorecer a integração dos alunos na turma e escola 

• Promover um clima de abertura e confiança 

• Regras de convivência e respeito mútuo 

• Reconhecer a importância do cumprimento de regras dentro e fora da sala de aula, 
rua, casa. 

• Adquirir normas e regras de boa convivência social 

•  Respeitar os interesses individuais e coletivos. 
 

Tema 2: Segurança, Defesa e Paz 

• Compreender a importância da Segurança, da Defesa e Paz  
 

Objetivos: 

• Conhecer os símbolos nacionais e seus significados (Bandeira e Hino Nacional) 

• Reconhecer os elementos que promovem a construção da nossa identidade 
(território, língua, história e nacionalidade) 

• Colaborar na resolução de conflitos 

• Conhecer a existência de documentos fundamentais relativos aos Direitos 
Humanos, à segurança internacional e à Paz (DUDH) 

• Reconhecer a CRP como lei fundamental de Portugal, onde constam os direitos e 
deveres comuns a todos 

• Distinguir as diversas forças de segurança e a sua importância 

• Interiorizar atitudes de solidariedade para com o outro  
 

Tema 3: Educação para os Direitos Humanos 

• Que significam as expressões “eu devo…” e “tenho dever de…” 

• Os meus direitos e deveres na família, dentro e fora da escola 

• Direito à diferença 

• Escola e os valores (amizade, cooperação, solidariedade, tolerância, diferença, 
respeito, liberdade, verdade/lealdade e justiça 

• Direitos da Criança 

• Declaração dos Direitos Humanos 
 

Objetivos: 

• Atuar de acordo com as normas, regras de convivência de trabalho e de 
responsabilidade. 

• Participar de forma ativa na resolução de situações problemáticas vividas 

• Promover nos alunos atitudes de valores 

• Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como oportunidade e 
como fonte de aprendizagem para todos. 

• Desenvolver espírito crítico relativamente a injustiças sociais 

• Desenvolver comportamentos solidários tendo em vista o bem comum 

• Conhecer os direitos da criança 

• Conhecer a existência da DUDH 
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• Identificar situações concretas de negação dos direitos humanos, nomeadamente 
das crianças 

• Manifestar sensibilidade para com situações de injustiça, desigualdade e falta de 
liberdade 

• Dar exemplos de diferentes formas de insegurança e violência  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

Tema 4: Educação para a Saúde e Sexualidade 

• Hábitos de vida saudável 

• Alimentação saudável  
 

Objetivos: 

• Desenvolver hábitos de vida saudável 

• Promover atitudes e valores que suportam comportamentos saudáveis 

• Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis 

• Participar e refletir sobre situações reais. 

• Participar na vida em comunidade usando o sentido crítico e emissão de juízos 
 

Tema 5: Educação Ambiental /Desenvolvimento Sustentável 

• Consciencialização ambiental 

• Desenvolvimento 

• Interdependência e globalização 

• Pobreza e desigualdades 

• Justiça social 

• Cidadania Global 

• Paz  
 

Objetivos: 

• Promover o valor e respeito pela natureza 

• Sensibilizar para a mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente 

• Identificar situações de bem-estar coletivo e pessoal 

• Manifestar respeito pela natureza e pela liberdade das pessoas 

• Conhecer a noção de cultura 

• Reconhecer a existência de múltiplas etnias e culturas 

•  Perceber que os processos de enriquecimento e empobrecimento das pessoas se 
podem alterar consoante vários fatores (emprego, desemprego, migrações, 
calamidades naturais, acidentes pessoais) 

• Adquirir a noção de exclusão social e inclusão social  

• Reconhecer a responsabilidade de cada um perante a construção da paz 

• Conhecer a ODS (2016-2030) e objetivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Período 

Tema 6: Educação Rodoviária 

• Comportamentos adequados como peão, passageiro e ciclista. 
 

Objetivos: 

• Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a 
sinistralidade rodoviária. 

• Identificar, conhecer, adotar comportamentos adequados à circulação e travessia 
enquanto peão e passageiro. 

• Identificar comportamentos adequados e inadequados enquanto ciclista. 
 

Tema 7: Educação Financeira: 

• Necessidades e desejos 

• Compreender a diferença entre o necessário e o supérfluo 

• Despesas e rendimentos 

• Elaborar um orçamento 

• Caracterizar meios de pagamento 

• Saber o que é um Banco 
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Objetivos: 

• Saber exemplificar despesas necessárias e despesas supérfluas 

• Reconhecer criticamente a compra por impulso 

• Viver de acordo com “os seus meios” 

• Simular pagamentos e efetuar trocos com notas e moedas 

• Conhecer o funcionamento do cartão de débito e multibanco 

• Entender a função da poupança 

• Identificar comportamentos corretos relacionados com o dinheiro 

• Dar exemplos de direitos e deveres dos consumidores 

• Saber que se tem de ser informado de forma clara e transparente 
 

 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura:  

 

Qualitativa Percentagem 

Insuficiente 0 – 49% 

Suficiente 50% - 69% 

Bom 70% - 89% 

Muito Bom 90% - 100% 

 

 

Serão tidos em consideração os elementos de avaliação a seguir enumerados, essenciais para o 

desenvolvimento do processo de avaliação contínua dos alunos.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Domínios Avaliados 

Conhecimentos e Capacidades  
(70%)  

Atitudes/Comportamentos 
(30%)  

Conhecimentos e capacidades 

Domínio Ponderação 

Fichas de Avaliação 20% 
70% 

 
Progressão de aprendizagem  30% 

Observação em sala de aula 20% 
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Os domínios das Atitudes/ Comportamento são transversais, por isso, avaliados em todas as atividades 

promovidas. 

  

Atitudes/Comportamento 

Domínio Ponderação 

Responsabilidade e Autonomia   

30% 

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 3% 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 3% 

Apresenta o caderno diário organizado 3% 

Respeita o cumprimento de prazos 3% 

  

Comportamento e relação com os outros  

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 3% 

Intervém de forma oportuna e correta 3% 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 3% 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os 
contextos 3% 

  

Participação e Empenho   

Participa nas aulas e nas atividades propostas 3% 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 3% 
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______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 

1. Manuais 

 

 

Português: Alfa - português 3 (pasta completa) 

Autores: Eva Lima, Nuno Barrigão, Nuno Pedroso, Vítor da Rocha 

Editora: Porto Editora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática: Alfa - Matemática 3 (pasta completa) 

Autores: Eva Lima, Nuno Barrigão, Nuno Pedroso, Vítor da Rocha 

Editora: Porto Editora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do Meio: Alfa - Estudo do Meio 3 (pasta completa)  

Autores: Eva Lima, Nuno Barrigão, Nuno Pedroso, Vítor da Rocha 

Editora: Porto Editora 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gramática: Gramática PLIM 1º ciclo * Novo programa/ Metas 
Curriculares 
(só para novos alunos) 

Autores: Paula Melo e Marisa Costa 

Editora: Texto 

 

Inglês: "Start!" - Student's Book + Activity Book 

Autores: Carolyn Leslie, Joana Silva e Vasco Costa 

Editora: Gailivro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro adotado para leitura orientada (Plano Nacional de Leitura): 

 

1.º, 2.º e 3.º Período – “Trinta por Uma Linha”, António Torrado 
(Ilustração: Cristina Malaquias), Edições ASA. 
ISBN: 9789892328881 
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2. Material 

 

Designação do Material Quantidade 

Dossier tamanho A4 com duas argolas (lombada larga) 1 

Bolsas de plástico (micas)  12 

Caderno A4 pautado sem argolas (capa grossa e plastificada) 3 

Caderno A4 quadriculado sem argolas (capa grossa e plastificada) 1 

Estojo  1 

Lápis de carvão HB nº2 2 

Apara lápis com depósito 1 

Borracha branca 2 

Esferográfica azul 2 

Esferográfica verde 1 

Lápis de cor (individualmente identificados) com estojo 12 

Lápis de cera (individualmente identificados) 12 

Canetas de feltro (individualmente identificadas) 12 

Compasso 1 

Régua de 20 cm  1  

Esquadro (30º/ 60º) de 21 cm 1 

Tesoura metálica de pontas redondas   1 

Cola UHU em stick grande 2 

Cola UHU bisnaga pequena 2 

Capa de plástico com elásticos A4 1 

Cartolina de cores fortes 2 

Resma de folhas brancas A4 1 

Dicionário escolar de Língua Portuguesa (não ilustrado) 1 

Caixa de plástico para guardar todo o material escolar  1 

Materiais extra apenas para novos alunos  

Pincéis (n.º 8 e n.º 12) de cerda branca 1 de cada 

Bisnaga de tinta acrílica 200ml (cor à escolha) 1 

Avental 1 

Cartolinas coloridas 2 

Nota: Todo o material deverá ser entregue no início do ano letivo, devidamente identificado. O material 

excedente, será guardado em sala de aula para o aluno utilizar quando necessário. 

Não é necessário adquirir o material existente do ano anterior e que se encontre em bom estado. 
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Inglês 

 

Professora: Ana Paula Godinho 

 

                                                          PROGRAMAÇÃO 

 Conteúdos Avaliação 

1.º Período 

 

Welcome Unit 
 
Greetings: hello, hi, goodbye, bye, see you later. Good 
morning, good afternoon, good evening, good night.  

How are you? I’m fine, thank you. Nice to meet you. 

Countries: England, Wales, Scotland, Northern Ireland, 
Australia, Ireland, New Zealand, The United States of 
America, Canada, South Africa.  

Where’s/are (personal pronoun) from? I’m from / He’s/She’s 
from / They’re from (Portugal). 

Nationalities / origins: English, Welsh, Scottish, Australian, 
Irish, New Zealander, American, Canadian, South African.  

What’s your nationality? I’m / She / He is (Portuguese). 

Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 
ten. 

Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday.  

On (Monday)… Today is (Monday). 

Months of the year: January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, November, 
December 

Personal information: name and surname, age, birthday 

What’s your name / surname? It’s (Ana / Oliveira). 

How old are you? / How old is he/she? I’m / He’s / She’s 
(eight). 

When’s your birthday? In (May). 

 

Unit 1 – Autumn 
Autumn: leaf, mushroom, acorn, pumpkin, squirrel, tree, 

chestnut. 

What is it? It’s a (leaf). 

Weather: cloudy, windy, chilly.  

What’s the weather like? It’s (cloudy). 

Clothes: jumper, trousers, jacket, pyjamas, socks, shoes.  

What are you wearing? I’m wearing (an orange jumper and 

blue trousers). 

 

Observação direta das 
aptidões ao nível da:  

- compreensão oral; 

- expressão oral.  

 

Observação direta de:  

- atitudes e 
comportamentos; 

- participação; 

- trabalho na sala de 
aula. 

 

Avaliação de:  

 - Fichas de trabalho 
formativas e sumativas. 
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Colours: brown, orange, red, yellow, green, grey. 

What colour is it? It’s (a green leaf). 

Festivities: 

Halloween: witch, vampire, bat, skeleton, sweets, Jack 
O’Lantern, bag. Trick or Treat? 
 
Christmas: Christmas tree, Father Christmas, ball, star, 
present, stocking, sleigh, reindeer 
 

2.º Período 

Unit 2 – Winter 
Winter: snowman, sledge, snowflake, snow, ice, umbrella, 

snowflake/ snowflakes. 

Weather: rainy, stormy, snowy, cold. 

What’s the weather like? It’s (rainy and cold). 

Clothes: boots, coat, scarf, gloves, earmuffs, wooly hat.  

What’s he/ she wearing? He’s/ She’s wearing (a wooly hat, a 

scarf, a coat, gloves and boots). 

Colours: black, white, blue, purple, pink.  

He’s/ She’s wearing (a purple scarf). 

Activities: running in the snow; riding a sledge; skiing; 

throwing snowballs; making a snowman; drinking hot 

chocolate.  

I hate skiing. I love throwing snowballs. 

Numbers: twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, 

twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-

nine, thirty.  

How many (snowballs) are there? There are (ten snowballs). 

Family: father, mother, sister, brother, grandfather, 

grandmother, uncle, aunt, cousin.  

This is my (father). Have you got any brothers or sisters? Yes, 

I have. No, I haven’t. I’ve got / She’s / He’s got (a brother / two 

sisters). 

Transport: bus, car, motorbike, bicycle. 

How do you go to school? By (bus). 
 

Unit 3 – Spring (part 1) 
Spring: bird, rainbow, butterfly, bee, flower, nest, frog, grass.  

What is it? It’s a… (rainbow). 
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Weather: warm, misty, showery.  

What’s the weather like? It’s (warm) 

Clothes: dress, shirt, blouse, tracksuit, trainers, sandals.  

What are you wearing?  / What’s he / she wearing?  

I’m / He’s /She’s wearing (sandals and a dress). 

Colours: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, black, 

brown, white, grey. 

What is it? It’s a green frog.  

What’s your favourite colour? It’s (red). I like (blue). 

Father’s Day 

Family and adjectives 

3.º Período 

 

Unit 3 – Spring (part 3) 

Activities: picking flowers; having a picnic; doing the 

gardening; riding a bike.  

He’s (riding a bike). They’re (having a picnic). 

School activities: reading; writing; singing; dancing; playing 

hide and seek; playing hopscotch; playing football; playing tag; 

skipping; playing marbles.  

I like (singing). He loves (playing football). He likes (playing 

marbles). He hates (playing tag). 

Unit 4 – Summer 

Summer: beach, sun, sea, sand, ice cream, boat.  

What is it? It’s (a boat). 

Weather: sunny, hot, breezy.  

What’s the weather like? It’s (sunny and hot). 

Clothes: shorts, skirt, T-shirt, swimsuit, cap, sunglasses.  

What are you wearing? I’m wearing (shorts).  

What’s he/she wearing? He’s/She’s wearing (a blue T-shirt).  

Colours: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, black, 

brown, white, grey. It’s (a yellow boat) 

Activities: going camping; building a sandcastle; eating ice 

cream; swimming; collecting seashells.  

He’s/She’s (swimming). They’re (building a sandcastle). 

Pets: dog, cat, fish, turtle, bird, mouse, rabbit.  

I’ve got / haven’t got / Have you got (a pet)? Yes, I have. No, I 

haven’t. 

 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
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_________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS__________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

Qualitativa Percentagem 

Insuficiente de 0% a 49% 

Suficiente de 50% a 69% 

Bom de 70% a 89% 

Muito Bom de 90% a 100% 

 

2. Específicos 
 

 

D
o

m
ín

io
s
 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

 
 Compreensão oral (20%): 

• Compreende sons, entoações e ritmos da língua. 

• Compreende palavras e expressões simples. 

 Produção oral (20%): 

• Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua. 

• Expressa-se, com vocabulário muito limitado, em situações 

previamente preparadas. 

Interação oral (10%): 

• Exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos. 

• Interage com o professor/colegas, utilizando expressões/frases 

simples. 

  Compreensão escrita (10%): 

• Compreende palavras e frases simples (números, nomes de 

pessoas e países, vocabulário familiar acompanhado por imagens 

e pequenas frases com vocabulário conhecido). 

  Produção escrita (10%): 

• Utiliza, com ajuda, palavras conhecidas. 

• Produz, com ajuda, frases simples. 

 

Atitudes e Valores 
30% 

  Comportamento e relação com os outros (15%): 

• Demonstra comportamento correto, cumprindo regras. 

• Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante. 

• Mostra sentido de responsabilidade e autonomia. 

 

Participação e Empenho (15%): 

• Participa nas aulas e nas atividades propostas. 

• Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação. 

 

 
______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
Start! – Student’s Book + Activity Book  
 -Inglês 3º ano 
 Joana Silva, Vasco Costa, Carolyn Leslie 
 Gailivro 

2. Materiais de sala de aula 
Caderno A4, estojo com caneta azul ou preta, caneta 
de cor para sublinhados, lápis, borracha, afia, régua 
pequena, tesoura, cola baton, alguns lápis de cor. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Período Conteúdos Objetivos 

A desenvolver 
ao longo do ano  

Timbre:  
➢ Instrumentos de sopro; Flauta de Bisel 
➢ Sons semelhantes e sons 

contrastantes 
➢ Famílias de instrumentos (cordas, 

sopro, percussão) e subfamílias 
Dinâmica: 

➢ Organização de elementos dinâmicos 
Ritmo: 

➢ Compassos simples (binário e 
quaternário) 

➢ Sons e silêncios com duas pulsações 
➢ Sons e silêncios com quatro pulsações 

Altura: 
➢ Altura definida e altura indefinida 
➢ A pauta e a clave de Sol 
➢ Notas em diferentes registos 
➢ Escala pentatónica 

Forma: 
➢ Frases 
➢ Imitações 

Forma binária AB (pergunta resposta) 

No final do ano letivo os alunos do 3º 
ano deverão ser capazes de: 
 

➢ Cantar mantendo a afinação 
➢ Identificar alguns Ostinatos 

melódicos e rítmicos 
➢ Distinguir Imitação de Ostinato 
➢ Reconhecer a Pauta musical e 

a clave de Sol 
➢ Identificar sons com diferentes 

durações 
➢ Identificar frases com sons e 

silêncios 
➢ Distinguir as diferentes famílias 

dos instrumentos da orquestra 
 

 

_________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MÚSICA__________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

Qualitativa 

Insuficiente 

Suficiente 

Bom 

Muito Bom 
 

2. Específicos 

 

_____________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 

 1. Materiais de sala de aula 
      Flauta de Bisel. 

Música 

Professor: Ricardo Loureiro 
D

O
M

ÍN
IO

S
 

Conhecimentos 
60% 

- Interpretação  
- Audição  
- Composição  
- Literacia Musical 

Atitudes 
40% 

- Atitude de cooperação, colaboração e respeito 

- Comportamento e disciplina 

- Empenho 

- Responsabilidade 

- Material 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Período Conteúdos Avaliação* 

A 
desenvolver 
ao longo do 

ano 
 

A disciplina de Educação Física, aborda as matérias estabelecidas no 
programa nacional de Educação Física e no documento “Aprendizagens 
essências para a Educação de Educação Física”, as quais são lecionadas, 
de forma contínua e por etapas, ao longo do ano letivo. 
 

A) Área de Extensão da Educação Física - Atividades Desportivas  
1º Etapa – Diagnóstico 
  Avaliação de pré-requisitos e dos níveis de prestação motora; 
   Níveis de prática e necessidades individuais e coletivas  

Bloco: Perícias e Manipulações; Deslocamentos e Equilíbrios 
2º Etapa – Desenvolvimento das matérias em função dos níveis 
individuais registados na 1ª etapa 
Desenvolvimento das técnicas base; desenvolvimento e integração dos 
princípios estruturais e organizacionais da atividade. 

Domínio - Área das Atividades Físicas: 
Perícias e Manipulações (lançar, passar, receber, pontapear, cabecear, 
conduzir, sustentar e driblar a bola; rodar, lançar e receber o arco; toques 
de raquete; saltar à corda) 
Deslocamentos e Equilíbrios (rastejar, rolar, realizar a cambalhota para 
a frente e à retaguarda, saltar-receção, subir e descer, equilíbrio, 
deslizar, suspender e balançar, deslocar em suspensão, transpor em 
corrida; deslizar de várias posições sobre os patins, equilibrar; subir, 
deslocar-se e descer/saltar o espaldar, saltar em comprimento e em 
altura) 
Ginástica (cambalhota para a frente com membros inferiores afastados, 
cambalhota à retaguarda com membros inferiores afastados, pino, 
saltos, roda, ponte, saltar à corda, saltar ao eixo, saltar em extensão, 
engrupado e com os MI afastados no trampolim, saltar barreira) 
Jogos (jogo dos passes, bola no fundo, bola no capitão, jogo do mata, 
situações de jogo reduzido de basquetebol, andebol e futebol – 1+1, 1x1, 
2x1, 2x2, 3x2 -, jogos reduzidos de basquetebol, andebol e futebol – 3x3 
e 4x4) 
Atividades rítmicas e expressivas (dança) 

3º Etapa – Consolidação das matérias em função da evolução dos 
níveis individuais registados na 2ª etapa  

Consolidação das técnicas base; desenvolvimento e integração dos 
princípios estruturais e organizacionais da atividade;  
Domínios a desenvolver e a consolidar: os mesmos que foram 
abordados e trabalhados na 2ª etapa. 

B) Nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas  
 

Etapas de desenvolvimento e consolidação – Trabalho integrado com 
os domínios atrás indicados e/ou trabalho analítico, individual e/ou 
coletivo – resistência geral, velocidade de reação, flexibilidade, controlo 
de postura, equilíbrio, orientação espacial, ritmo e agilidade. 

C) Atividades formativas – conhecimentos***  
 

Regras dos jogos 
Resolver problemas em situação de jogo 
Explorar materiais e ritmos 

-Grelhas de 
observação e de 
registo da 
avaliação das 
competências 
motoras e dos 
elementos 
técnicos 
 
 
-Registos de 
comportamento 
e atitudes 
 
 
Instrumento 

para E@D 

-Fichas de 

trabalho  

-Registos de 
comportamento 
e atitudes 
 

Educação Física 

Professor:  
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(*) O Nº de aulas depende da evolução do calendário escolar ao longo do ano letivo / Nº de aulas por área e atividade, dependerá do nível de 

aprendizagem revelado pela turma / pelo aluno, bem como, da situação pandémica, das condições técnicas, materiais e logísticas existentes, e 

ainda da programação de atividades extracurriculares programadas no PAA;  

(**) Instrumentos previstos, todavia a serem utilizados em função do contexto de turma, ano e ciclo e/ou, em função da situação individual de cada 

aluno (ex.: alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina); 

(***) As regras e os conteúdos trabalhados em cada domínio são abordados em todos os anos curriculares. 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

Nota: As modalidades/jogos coletivos estarão pendentes da evolução da atual situação pandémica. 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 
 

1. Gerais 

 

Nos indicadores de avaliação será adotada a seguinte nomenclatura:  
 

Qualitativa Percentagem Nível 

Insuficiente de 0% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
 

2. Específicos a) 
 

Á
re

a
 d

e
 E

x
te

n
s

ã
o

 d
e
 E

d
u

c
a
ç

ã
o

 F
ís

ic
a

 

Atividades 
desportivas 

65% 

Domínios indicados na 
programação 

- Cada domínio será avaliado 
individualmente e o cálculo deste bloco 
resulta da média das avaliações dos 
domínios 

Conhecimentos 
5% 

Conhecimento associado aos 
domínios 
Conhecimento associado aos 
temas que podem ser 
abordados e trabalhados em 
cada turma 

- Regras dos jogos 
- Resolver problemas em situação de 
jogo 
- Explorar materiais e ritmos 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e 
Autonomia 

- Pontualidade; 
- Apresentação de materiais necessários; 
- Realização de possíveis trabalhos de 
casa; 
- Fazerem-se acompanhar do 
equipamento necessário à aula; 
- Cumprimento de prazos. 

Empenho e Comportamento 

- Cumprimento de regras; 

- Respeito pelos outros e pelo material; 

-Participação nas aulas/nas tarefas 
propostas; 
- Cooperação nas tarefas comuns. 

 

(a) No caso de alunos com atestado médico (impossibilidade de prática motora – permanente ou temporária) bem como, no caso de alunos 

com NEE (DL54/2018), deve-se prever a elaboração de um plano individual de avaliação, sendo que as ponderações indicadas podem 

ser alteradas, valorizando a área dos “conhecimentos” 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
 
Não adotado. Professor pode disponibilizar 
documentação de apoio. 

2. Materiais de sala de aula 
 
Equipamento desportivo definido pelo 
Colégio. 
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Drama/Teatro 

Professora: Iolanda Batista 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos                         Aprendizagens essenciais Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.º Período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas do 

corpo. 

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas da 

voz. 

Jogos dramáticos 

de expressão 

verbal e não-

verbal. 

Explorar o sentido 

estético e do 

pensamento 

critico. 

 

*(Projeto de 

movimento, voz e 

interpretação – 

performance de 

criação coletiva) 

 

 

 

Domínio: Experimentação e Criação  

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas 

do corpo em diferentes atividades (de movimento 

livre ou orientado, criação de personagens, etc.).  

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a 

diferentes contextos e situações de comunicação, 

tendo em atenção a respiração, aspetos da técnica 

vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  

- Construir personagens, em situações distintas e 

com diferentes finalidades.  

 

Domínio: Interpretação e Comunicação  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação 

entre acontecimentos da vida real e as situações 

dramáticas desenvolvidas em aula.  

 

Domínio: Apropriação e reflexão  

- Identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, etc.).  

 

-Capacidade de 

envolvimento, 

de 

argumentação e 

empenho 

revelado nas 

atividades 

propostas. 

 

-Capacidade de 

exploração das 

diferentes 

possibilidades 

do corpo e da 

voz. 

 

-Capacidade de 

improvisar em 

contexto 

pedagógico na 

prática de jogos 

dramáticos. 

 

-Capacidade de 

relação e 

comunicação 

com os outros. 

  

-Assiduidade e 
pontualidade 
 

-Avaliação: 
dezembro 
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2.º Período 
  

 
 

Explorar 

as qualidades 

físicas dos objetos, 
transformando-os 

e   imaginando-os 

com outras 

características, 

utilizando-os em 

ações diversas. 

 

 

Jogos dramáticos 

de expressão 

verbal e não-

verbal. 

 

Exercícios de 

escrita criativa 

partindo de 

estímulos visuais, 

auditivos e outros. 

 

 

Explorar o sentido 

estético e o 

pensamento 

critico. 

Inventar e utilizar 

máscaras, 

fantoches, 

marionetas. 

 

*(Projeto de teatro 

de máscaras – 

construção de 

máscaras e escrita 

de dramaturgias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domínio: Experimentação e Criação  

- Transformar objetos (adereços, formas 

animadas, etc.), experimentando intencionalmente 

diferentes materiais e técnicas (recurso a partes 

articuladas, variação de cor, forma e volume, etc.) 

para obter efeitos distintos.  

 

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a 

partir de dados reais ou fictícios, através de 

processos espontâneos e/ou preparados, 

antecipando e explorando intencionalmente formas 

de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”.  

 

Domínio: Interpretação e Comunicação  

- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, 

jogo dramático, improvisação e representação.   

 

Domínio: Apropriação e reflexão  

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do 

teatro, identificando relações com outras artes e 

áreas de conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacidade de 

envolvimento, 

de 

argumentação e 

empenho 

revelado nas 

atividades 

propostas. 

-Capacidade de 

exploração das 

diferentes 

possibilidades 

do corpo, da voz 

e dos objetos. 

 

-Capacidade de 

improvisar em 

contexto 

pedagógico na 

prática de jogos 

dramáticos. 

 

-Capacidade de 

relação e 

comunicação 

com os outros. 

 -Assiduidade e 

pontualidade. 

-Avaliação: 

março 

 

 

 

 

 

 

 



Página 44 de 49 

        3.º ANO                           Professoras Marta Gomes e Natacha Sofia André 

 

3. º Período  

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas do 

corpo.  

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas da 

voz. 

Explorar o espaço 

físico, real e 

imaginado. 

Jogos dramáticos 

de expressão 

verbal e não-

verbal. 

Explorar o sentido 

estético e o 

pensamento 

critico. 

Inventar e utilizar 

máscaras, 

fantoches, 

marionetas  

*(Projeto de teatro 

de máscaras – 

ensaios e 

apresentação em 

contexto de aula) 

Domínio: Experimentação e Criação  

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas 

do corpo em diferentes atividades (de movimento 

livre ou orientado, criação de personagens, etc.).  

- Adequar as possibilidades expressivas da voz a 

diferentes contextos e situações de comunicação, 

tendo em atenção a respiração, aspetos da técnica 

vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  

- Transformar o espaço com recurso a elementos 

plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 

de signos (formas, imagens, luz, som, etc.). 

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a 

partir de dados reais ou fictícios, através de 

processos espontâneos e/ou preparados, 

antecipando e explorando intencionalmente formas 

de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”.  

 

Domínio: Apropriação e reflexão  

- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a 

voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, 

gestos, expressões faciais) para caracterizar 

personagens e ambiências. 

- Identificar, em manifestações performativas, 

personagens, cenários, ambientes, situações 

cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

 

- Capacidade 

de 

envolvimento, 

de 

argumentação e 

empenho 

revelado nas 

atividades 

propostas. 

- Capacidade 

de exploração 

das diferentes 

possibilidades 

do corpo, da 

voz, do espaço 

e dos objetos. 

 

- Capacidade 

de improvisar 

em contexto 

pedagógico na 

prática de jogos 

dramáticos. 

 

- Capacidade 

de relação e 

comunicação 

com os outros  

 

- Assiduidade e 

pontualidade. 

- Avaliação: 

junho 

 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

*Poderá estar sujeito a alteração em caso de E@D 
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__________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO _________________________________ 

 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

 

 

 

 

Serão tidos em consideração os elementos de avaliação a seguir enumerados, essenciais para o 

desenvolvimento do processo de avaliação contínua dos alunos.  

2. Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativa Qualitativa 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 

D
O

M
ÍN

IO
S

 

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 

 

Interpretação e 

Comunicação 

(20%) 

 

- Desenvolve as capacidades de 
apreciação estética e artística, 
através dos processos de 
observação, descrição, 
discriminação, análise, síntese e 
juízo crítico.  
– Capta a especificidade contida 
na linguagem e construção 
dramáticas. 
- Apresenta originalidade no seu 
desempenho. 

 

Progressão de 

aprendizagem 

(30%) 

 

- Compreende e utiliza com 
apropriação os saberes 
adquiridos ao nível da expressão 
e da comunicação vocal e 
corporal e na relação com o 
espaço e com os objetos.  
- Reconhece e utiliza estruturas 
dramáticas e códigos teatrais. 

 

Expressão e 

Observação na sala 

de aula 

(20%) 

- Revela autonomia na realização 
de tarefas e é capaz de trabalhar 
com todos os elementos do 
grupo na planificação, produção 
e apresentação de exercícios e 
projetos teatrais. 

Atitudes/Comportamento 
30% 

 

Responsabilidade e 

Autonomia 

 

 - Empenho e interesse sobre o 
trabalho desenvolvido. 
- Sentido de responsabilidade e 
autonomia. 
- Cooperação e espírito de 
entreajuda. 
 - Capacidade de saber estar e 
saber escutar – comportamento. 
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Os domínios das Atitudes/Comportamento são transversais, por isso, avaliados em todas as atividades 

promovidas. 

Específicos (ensino @ distância) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
S

 

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 

 

 

 

Brio, organização e 

assertividade nas 

atividades 

(10%) 

 

- Desenvolve as capacidades de 
apreciação estética e artística, 
através dos processos de 
observação, descrição, 
discriminação, análise, síntese e 
juízo crítico.  
– Capta a especificidade contida 
na linguagem e construção 
dramáticas. 
- Apresenta método e 
originalidade no seu 
desempenho. 

 

Persistência na 

realização das 

atividades 

(10%) 

 

- Demonstra envolvimento e 
empenho na realização das 
atividades. 
- Intervém oralmente com 
pertinência. 

 

Responsabilidade 

pelo cumprimento de 

atividades 

(10%) 

 

- Assume e cumpre 
compromissos e realiza tarefas. 
- Revela autonomia na realização 
de tarefas e é capaz de trabalhar 
com todos os elementos do 
grupo na planificação, produção 
e apresentação de exercícios e 
projetos teatrais. 
 

 

Progressão de 

aprendizagem 

(40%) 

- Compreende e utiliza com 
apropriação os saberes 
adquiridos ao nível da expressão 
e da comunicação vocal e 
corporal e na relação com o 
espaço e com os objetos.  
- Reconhece e utiliza estruturas 
dramáticas e códigos teatrais. 
 

Atitudes/Comportamento 
30% 

 

Responsabilidade e 

Autonomia 

 

- Participação nas atividades 
(síncronas e/ou assíncronas). 
- Assiduidade/pontualidade. 
- Respeito pelas regras de 
comunicação/linguagem utilizada. 
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Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Introdução à Robótica  

Professora: Ana Catarina Costa 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Períodos Conteúdos                         Aprendizagens essenciais Avaliação 

 

 
1.º/2.º/3.º 

 

 

 

 

 

Introdução às 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processador de  

Texto 
 
 
 
 
 
 

Apresentações 
Eletrónicas 

 
 

 
 
 

Introdução à 
Robótica e 

pensamento 
Computacional 

• Reconhecer as Tecnologias de Informação 
e Comunicação mais utilizadas na 
sociedade (contexto escolar / contexto 
individual); 

• Aplicar e utilizar as regras essenciais de 
utilização / manutenção do equipamento 
informático presente na sala de aula; 

• Conhecer os elementos básicos 
constituintes de um sistema informático 
(monitor, CPU, teclado, rato) e as suas 
funções; 

• Respeitar as regras de ergonomia na 
utilização dos equipamentos informáticos; 

• Identificar os programas de processamento 
de texto utlizados em contexto de sala de 
aula; 

• Abrir e fechar os programas; 

• Conhecer o ambiente gráfico e as suas 
principais características: folha, barras de 
ferramentas, etc; 

• Digitar textos e números reproduzindo 
textos escritos; 

• Identificar os programas de criação de 
apresentações utlizados em contexto de 
sala de aula;  

• Conhecer o ambiente gráfico e as suas 
principais características: diapositivo, 
apresentação, caixa de texto e inserção e 
manipulação de imagens e objetos; 

• Integrar textos e desenhos em 
apresentações de tipo slide (utilizando 
alguns efeitos de animação); 

• Discutir o papel dos robôs na sociedade; 

• Identificar os algoritmos no dia a dia; 

• Realizar tarefas e fichas sobre lógica e 
pensamento computacional. 

Observação e 
registo apoiados 
em grelhas dos 
procedimentos 
dos alunos 
durante a 
realização de 
atividades 
propostas - 
individuais, em 
trabalho de 
pares / grupo. 
 
Instrumento 
para E@D 
 
•Grelhas de 
observação  
•Ensaios, 
análise de 
textos, fichas de 
resolução de 
exercícios, 
redação de 
textos, 
apresentações, 
•Atividades de 
pesquisa.  
•Utilização das 
plataformas 
digitais (Escola 
Virtual e 
Plataforma20) 
 
 

 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
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_____________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO _________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adotada a seguinte nomenclatura: 

 

 

 

 

 

2. Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qualitativa 

Insuficiente 

Suficiente 

Bom 

Muito Bom 

D
O

M
ÍN

IO
S

 

Conhecimentos 
60% 

 
Utiliza os comandos e as funções básicas do sistema operativo 
de ambiente gráfico, fazendo uso das aplicações informáticas 
usuais. 
Utiliza as funções básicas de um programa de desenho. 
Utiliza as funções básicas de um processador de texto. 
Aplica as suas competências de TIC a contextos diversificados. 

Atitudes 
40% 

 

- Atitude de cooperação, colaboração e respeito 

- Comportamento e disciplina 

- Empenho 

- Responsabilidade 

- Correta utilização do equipamento informático da sala de aula 
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___________________CALENDARIZAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO__________________ 

 

1.º Período 

 

outubro - Fichas formativas 

 

Matemática – 18 de outubro de 2021 

Português – 20 de outubro de 2021 

Estudo do meio – 22 de outubro de 2021 

 

novembro – Fichas sumativas 

Matemática – 22 de novembro de 2021 

Português – 24 de novembro de 2021 

Estudo do meio–26 de novembro de 2021 

2.º Período 

 

fevereiro - Fichas formativas 

 

Matemática –7 de fevereiro de 2022 

Português– 9 de fevereiro de 2022 

Estudo do meio– 11 de fevereiro de 2022 

 

março – Fichas sumativas 

 

Matemática–14 de março de 2022 

Português– 16 de março de 2022 

Estudo do meio– 18 de março de 2022 

3.º Período 

 

maio – Fichas Sumativas 

 

Matemática –23 de maio de 2022 

Português – 25 de maio de 2022 

Estudo do meio– 27 de maio de 2022 

 

Obs.: Ao longo do ano letivo, realizar-se-ão fichas formativas sempre que se considere pertinente.  
As datas das fichas sumativas poderão sofrer alterações no decurso do ano escolar. 

 


