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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
1.º ciclo               3.º ano               2022/2023 

                     Prof. Catarina Liques e Joana Rodrigues   

 

PROGRAMAÇÃO 

 

       Conteúdos                                     Aprendizagens essenciais Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º 

Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

Revisão dos conteúdos do 2.º ano 

 

Oralidade 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

2. Identificar, organizar e 

registar informação relevante em 

função dos objetivos de escuta. 

3. Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

4. Usar a palavra com 

propriedade para expor 

conhecimentos e apresentar 

narrações. 

5. Falar com clareza e articular 

de modo adequado as palavras. 

6. Gerir adequadamente a 

tomada de vez na comunicação 

oral, com respeito pelos 

princípios da cooperação e da 

cortesia. 

7. Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais. 

 

1. Ler textos com características 

narrativas e descritivas, 

associados a diferentes 

finalidades (informativas, lúdicas, 

estéticas). 

2. Ler textos com entoação e 

ritmo adequados.  

3. Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

4. Mobilizar as suas experiências 

e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto. 

5. 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. 

 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Distinguir nos textos 

características do convite 

(estruturação, finalidade). 

 

1. Ouvir ler obras literárias e 

textos da tradição popular. 

2. Ler integralmente narrativas, 

poemas e texto dramático, por 

iniciativa própria ou de outrem.  

3. 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). 

4. Compreender textos 

narrativos, poéticos e dramáticos, 

escutados ou lidos. 

5. Fazer a leitura dramatizada de 

obras literárias. 

6. Ler poemas em público, com 

segurança. 

7. Apresentar obras literárias em 

público, através da leitura de 

poemas e da representação de 

textos dramáticos. 

8. Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

9. Desenvolver um projeto de 

leitura que implique seleção de 

obras, a partir de preferências do 

aluno previamente discutidas em 

aula. 

 

1. Indicar as diferentes 

possibilidades de representar 

graficamente os fonemas para as 

relações fonema–grafema e 

grafema–fonema mais frequentes. 

2. Registar e organizar ideias na 

planificação de textos estruturados 

com introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 

3. Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 
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Gramática 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita). 

4. Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento. 

5. Escrever textos géneros 

variados, adequados a finalidades 

como narrar e informar, em 

diferentes suportes. 

6. Recriar pequenos textos em 

diferentes formas de expressão 

(verbal, gestual, corporal, musical, 

plástica). 

 

1.Identificar a classe das palavras: 

nome (próprio e comum), verbo, 

adjetivo, determinante (artigo), 

pronome pessoal.* 

2.Identificar sinónimos e 

antónimos.* 

3.Classificar as palavras quanto ao 

número de sílabas (palavra 

escrita).* 

4. Manipular diferentes processos 

para expressar noções de grau 

numa frase, tendo em conta os 

seus valores. 

5. Deduzir significados de palavras 

e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal.  

6. Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 

7. Recorrer de modo intencional e 

adequado a conectores 

diversificados, em textos orais e 

escritos. 

8. Usar frases complexas para 

exprimir sequências ([tão] que, 

para que). 

9. Distinguir tipos de frase. 

Matemática 

Revisão dos conteúdos do 2.º ano 

 

Números  

 

Números naturais 

 

 

 

•Ler, representar, comparar e 

ordenar números naturais, pelo 

menos até 3000, em contextos 

variados, usando uma diversidade 

de representações. 

•Arredondar números naturais à 

dezena, centena ou unidade de 
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Sistema de numeração decimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações numéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operações 

 

 

 

 

 

 

 

milhar mais próxima, de acordo 

com a adequação da situação. 

•Reconhecer e usar o valor 

posicional de um algarismo no 

sistema de numeração decimal 

para descrever e representar 

números, incluindo a 

representação com materiais de 

base 10. 

•Usar a estrutura multiplicativa do 

sistema decimal para 

compreender a grandeza dos 

números. 

•Compreender e automatizar os 

factos básicos da multiplicação 

(tabuada do 8, 6, 9, e 7) e a sua 

relação com a divisão. 

• Compor e decompor números 

naturais até ao 3000 de diversas 

formas, usando diversos recursos 

e representações. 

•Reconhecer a fração como 

representação de uma relação 

parte-todo e de quociente, sendo o 

todo uma unidade discreta, e 

explicar o significado do 

numerador e do denominador em 

contexto da resolução de 

problemas. 

•Representar uma fração de 

diversas formas, transitando de 

forma fluente entre as diferentes 

representações. 

•Interpretar e modelar situações 

com a adição e resolver problemas 

associados. 

•Compreender e usar o algoritmo 

da adição com números naturais 

até quatro algarismos, 

relacionando-o com processos de 

cálculo mental formal que 

recorrem à decomposição 

decimal. 

•Compreender e usar com fluência 

estratégias de cálculo mental 

diversificadas para produzir o 

resultado de um cálculo. 
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Cálculo mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

Regularidades em sequências 

 

 

 

 

 

Expressões e relações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Mobilizar os factos básicos da 

adição/subtração e da 

multiplicação/divisão, e as 

propriedades das operações para 

realizar cálculo mental. 

•Representar, de forma eficaz, as 

estratégias de cálculo mental 

usadas, recorrendo a 

representações múltiplas, 

nomeadamente à representação 

na reta numérica e à 

representação horizontal do 

cálculo. 

•Aplicar estratégias de cálculo 

mental de modo formal e registar 

os raciocínios realizados, usando 

as representações simbólicas da 

matemática. 

•Comparar e apreciar, em 

situações concretas, a eficácia de 

diferentes estratégias de cálculo 

mental, explicando as suas ideias. 

•Produzir estimativas através do 

cálculo mental, adequadas à 

situação em contexto. 

•Descrever, em linguagem natural, 

a regra de formação de uma 

sequência de repetição, 

explicando as suas ideias. 

•Comparar expressões numéricas, 

usando a simbologia >, < e =, para 

exprimir o resultado dessa 

comparação e explicar as suas 

ideias. 

•Decidir sobre a correção de 

igualdades aritméticas e justificar 

as suas ideias.  

•Identificar e descrever o grupo de 

repetição de uma sequência. 

•Investigar, formular e justificar 

conjeturas sobre relações 

numéricas em contextos diversos. 

•Estabelecer relações entre a 

paridade das parcelas e a 

paridade da soma na adição de 

dois números naturais. 

•Reconhecer a propriedade 

distributiva da multiplicação em 
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Geometria e medida 

 

Orientação espacial 

 

Comprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades matemáticas  

 

Resolução de problemas 

 

 

 

 

 

 

relação à adição e expressar em 

linguagem natural o seu 

significado. 

•Descrever posições recorrendo à 

identificação de coordenadas, 

comunicando de forma fluente. 

•Ler e utilizar mapas ou vistas 

aéreas, estabelecendo conexões 

matemáticas com a realidade. 

•Reconhecer o quilómetro e o 

milímetro como unidades de 

medida convencionais e medir 

comprimentos usando estas 

unidades. 

•Estimar a medida de um 

comprimento usando unidades de 

medida convencionais e explicar 

as razões da sua estimativa. 

•Resolver problemas que 

envolvam comprimentos, usando 

unidades de medida 

convencionais, comparando 

criticamente diferentes estratégias 

da resolução. 

•Ler e escrever a medida do tempo 

em horas e minutos em relógios 

analógicos e digitais. 

•Relacionar horas, minutos e 

segundos. 

•Medir o tempo utilizando 

diferentes instrumentos. 

•Estimar o tempo de duração de 

acontecimentos e explicar as 

razões da sua estimativa. 

•Resolver problemas que 

envolvam o tempo, em diversos 

contextos, e comparar 

criticamente diferentes estratégias 

de resolução. 

•Reconhecer e aplicar as etapas 

do processo de resolução de 

problemas. 

•Aplicar e adaptar estratégias 

diversas de resolução de 

problemas, em diversos contextos, 

nomeadamente com recurso à 

tecnologia. 
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Raciocínio matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamento computacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Reconhecer a correção, a 

diferença e a eficácia de diferentes 

estratégias da resolução de um 

problema. 

•Formular problemas a partir de 

uma situação dada, em contextos 

diversos (matemáticos e não 

matemáticos). 

•Formular e testar 

conjeturas/generalizações, a partir 

da identificação de regularidades 

comuns a objetos em estudo, 

nomeadamente recorrendo à 

tecnologia. 

•Distinguir entre testar e validar 

uma conjetura. 

•Justificar que uma 

conjetura/generalização é 

verdadeira ou falsa, usando 

progressivamente a linguagem 

simbólica. 

•Reconhecer a correção, diferença 

e adequação de diversas formas 

de justificar uma 

conjetura/generalização. 

•Classificar objetos atendendo às 

suas características. 

•Reconhecer ou identificar 

padrões no processo de resolução 

de um problema e aplicar os que 

se revelam eficazes na resolução 

de outros problemas semelhantes. 

•Extrair a informação essencial de 

um problema. 

•Estruturar a resolução de 

problemas por etapas de menor 

complexidade de modo a reduzir a 

dificuldade do problema. 

•Procurar e corrigir erros, testar, 

refinar e otimizar uma dada 

resolução apresentada. 

•Desenvolver um procedimento 

passo a passo (algoritmo) para 

solucionar um problema de modo 

a que este possa ser 

implementado em recursos 

tecnológicos, sem 

necessariamente o ser. 
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Comunicação matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexões matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Descrever a sua forma de pensar 

acerca de ideias e processo 

matemáticos, oralmente e por 

escrito. 

•Ouvir os outros, questionar e 

discutir ideias de forma 

fundamentada, e contrapor 

argumentos. 

•Ler e interpretar ideias e 

processos matemáticos expressos 

por representações diversas. 

•Usar representações múltiplas 

para demonstrar compreensão, 

raciocinar e exprimir ideias e 

processos matemáticos, em 

especial linguagem verbal e 

diagramas. 

•Usar a linguagem simbólica 

matemática e reconhecer o seu 

valor para comunicar 

sinteticamente e com precisão. 

•Estabelecer conexões e 

conversões entre diferentes 

representações relativas às 

mesmas ideias/processos 

matemáticos, nomeadamente 

recorrendo à tecnologia. 

•Identificar a presença da 

Matemática em contextos externos 

e compreender o seu papel na 

criação e construção da realidade. 

•Interpretar matematicamente 

situações do mundo real, construir 

modelos matemáticos adequados, 

e reconhecer a utilidade e poder 

da Matemática na previsão e 

intervenção nessas situações. 

•Aplicar ideias matemáticas na 

resolução de problemas de 

contextos diversos (outras áreas 

do saber, realidade, profissões). 

•Reconhecer e usar conexões 

entre ideias matemáticas de 

diferentes temas, e compreender 

esta ciência como coerente e 

articulada. 
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Dados e probabilidades 

 

Questões estatísticas, recolha e 

organização de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações gráficas 

 

 

 

 

Análise de dados 

•Formular questões estatísticas 

sobre uma característica 

quantitativa discreta. 

•Definir quais os dados a recolher 

num estudo e onde devem ser 

recolhidos, incluindo fontes 

secundárias. 

•Recolher dados através de um 

dado método de recolha, 

nomeadamente recorrendo a 

sítios credíveis na internet. 

•Analisar representações gráficas 

e discutir criticamente a sua 

adequabilidade, desenvolvendo a 

literacia estatística. 

•Identificar a(s) moda(s) num 

conjunto de dados quantitativos 

discretos. 

•Ler, interpretar e discutir a 

distribuição dos dados, 

relacionando tabelas, 

representações gráficas e 

medidas, salientando criticamente 

os aspetos mais relevantes, 

ouvindo os outros e discutindo de 

forma fundamentada. 

•Retirar conclusões, fundamentar 

decisões e colocar novas questões 

suscitadas pelas conclusões 

obtidas, a perseguir em eventuais 

futuros estudos. 

Estudo do meio 

 

 

 

 

 

Sociedade 

 

 

 

 

 

 

-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. 
-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).  
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Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedade, Natureza, Tecnologia 

 

-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. 
-Reconhecer e valorizar a 
diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade.  
-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. 
 
-Relacionar hábitos quotidianos 
com estilos de vida saudável, 
reconhecendo que o consumo de 
álcool, de tabaco e de outras 
drogas é prejudicial para a saúde. 
-Conhecer procedimentos 
adequados em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, mordeduras 
de animais e hematomas. 
-Identificar a existência de 
transformações reversíveis 
(dissolução). 
 
- Identificar um problema social 
existente na sua comunidade 
(pobreza, desemprego, exclusão 
social, etc.), propondo soluções de 
resolução. 
- Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o conhecimento. 
 

Artes Visuais 

 

Bloco I- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Superfícies 

- Desenho de expressão livre 

- Atividades gráficas sugeridas 

- Pintura de expressão livre 

Apropriação e reflexão 

1.Observar os diferentes universos 

visuais (pintura, desenho colagem, 

instalação, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), 

utilizando um vocabulário 

específico e adequado.  

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 
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- Pintura sugerida 

 

Bloco II- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Volumes 

- Construções 

 

 

Bloco III- Exploração de técnicas 

diversas de expressão 

 

- Recorte, colagem e dobragem 

 

2.Mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura, padrão, proporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, 

ritmo, matéria, entre outros), 

integrada em diferentes contextos 

culturais (épocas e geografias).  

Interpretação e comunicação 

1. Dialogar sobre o que vê e 

sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

2. Captar a expressividade 

contida na linguagem das imagens 

e/ou outras narrativas visuais. 

3. Compreender a 

intencionalidade dos símbolos e 

dos sistemas de comunicação 

visual. 

Experimentação e criação 

1. 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. 

2. 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. 

3. Escolher técnicas e materiais 

de acordo com a intenção 

expressiva das suas produções 

plásticas. 

4. Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando 

os conhecimentos adquiridos.  

•Interesse e 

empenho; 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 
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5. Apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de 

argumentação. 

6. Desenvolver projetos de 

trabalho multidisciplinares. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

2.Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função 

dos objetivos de escuta. 

3.Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

4.Usar a palavra com propriedade 

para expor conhecimentos e 

apresentar narrações. 

5.Falar com clareza e articular de 

modo adequado as palavras. 

6.Gerir adequadamente a tomada 

de vez na comunicação oral, com 

respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

7.Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais. 

 

1.Ler textos com características 

narrativas e descritivas, 

associados a diferentes 

finalidades (informativas, lúdicas, 

estéticas). 

2.Ler textos com entoação e ritmo 

adequados.  

3.Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

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; 



Página 13 de 66 

        3.º ANO                           Professoras Catarina Liques e Joana Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do texto. 

5.Distinguir nos textos 

características da carta 

(estruturação, finalidade). 

6.Distinguir nos textos 

características da notícia 

(estruturação, finalidade). 

7.Distinguir nos textos 

características da banda 

desenhada (estruturação, 

finalidade). 

8.Identificar o tema e o assunto do 

texto ou de partes do texto. 

 

1.Ouvir ler obras literárias e textos 

da tradição popular. 

2.Ler integralmente narrativas, 

poemas e texto dramático, por 

iniciativa própria ou de outrem.  

3.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). 

4.Compreender textos narrativos, 

poéticos e dramáticos, escutados 

ou lidos. 

5. Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

6. Desenvolver um projeto de 

leitura que implique seleção de 

obras, a partir de preferências do 

aluno previamente discutidas em 

aula. 

 

1.Indicar as diferentes 

possibilidades de representar 

graficamente os fonemas para as 

relações fonema–grafema e 

grafema–fonema mais frequentes. 

2. Registar e organizar ideias na 

planificação de textos estruturados 

com introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 

-Utilização das 

TIC em pesquisas 

e em 

apresentações. 
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Gramática 

 

 

3.Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita). 

4.Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento. 

5.Escrever textos géneros 

variados, adequados a finalidades 

como narrar e informar, em 

diferentes suportes. 

6. Exprimir opiniões e fundamentá-

las. 

7.Recriar pequenos textos em 

diferentes formas de expressão 

(verbal, gestual, corporal, musical, 

plástica). 

 

1. Distinguir sílaba tónica de átona 

e acento prosódico de acento 

gráfico. 

2. Identificar a classe das palavras: 

quantificador numeral. 

3. Conjugar verbos regulares e 

irregulares no presente, no 

pretérito perfeito e no futuro do 

modo indicativo. 

4. Utilizar apropriadamente os 

tempos verbais para exprimir 

anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade. 

5. Deduzir significados de palavras 

e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal.  

6. Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 

7. Identificar a classe das palavras: 

advérbio. 

8. Conjugar verbos regulares e 

irregulares no presente, no 

pretérito perfeito e no futuro do 

modo indicativo. 

9. Distinguir tipos de frase e o valor 

afirmativo ou negativo dos 

enunciados. 

10. Depreender o significado de 

palavras a partir da sua análise e a 
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partir das múltiplas relações que 

podem estabelecer entre si. 

11. Conhecer a família de palavras 

como modo de organização do 

léxico. 

 

Matemática 

Números  

 

Números naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de numeração decimal 

 

 

 

 

 

Relações numéricas 

 

 

 

 

 

 

Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ler, representar, comparar e 

ordenar números naturais, pelo 

menos até 8000, em contextos 

variados, usando uma diversidade 

de representações. 

•Reconhecer os numerais ordinais 

até ao 100.º, em contextos 

variados. 

•Reconhecer e usar o valor 

posicional de um algarismo no 

sistema de numeração decimal 

para descrever e representar 

números, incluindo a 

representação com materiais de 

base 10. 

•Compreender e automatizar os 

factos básicos da multiplicação 

(tabuada do 8, 6, 9, e 7) e a sua 

relação com a divisão. 

•Compreender e usar o algoritmo 

da adição com números naturais 

até quatro algarismos, 

relacionando-o com processos de 

cálculo mental formal que 

recorrem à decomposição 

decimal. 

•Compreender e usar o algoritmo 

da adição com números naturais 

até quatro algarismos, 

relacionando-o com processos de 

cálculo mental formal que 

recorrem à decomposição 

decimal. 

•Compreender e usar com 

fluência estratégias de cálculo 

mental diversificadas para 

produzir o resultado de um 

cálculo. 

•Mobilizar os factos básicos da 

adição/subtração e da 

multiplicação/divisão, e as 
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Cálculo mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

Regularidades em sequências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressões e relações 

 

 

propriedades das operações para 

realizar cálculo mental. 

•Representar, de forma eficaz, as 

estratégias de cálculo mental 

usadas, recorrendo a 

representações múltiplas, 

nomeadamente à representação 

na reta numérica e à 

representação horizontal do 

cálculo. 

•Aplicar estratégias de cálculo 

mental de modo formal e registar 

os raciocínios realizados, usando 

as representações simbólicas da 

matemática. 

•Comparar e apreciar, em 

situações concretas, a eficácia de 

diferentes estratégias de cálculo 

mental, explicando as suas ideias. 

•Produzir estimativas através do 

cálculo mental, adequadas à 

situação em contexto. 

 

•Identificar e descrever 

regularidades em sequências de 

crescimento, explicando as suas 

ideias. 

•Continuar uma sequência de 

crescimento respeitando uma 

regra de formação dada ou 

regularidades identificadas. 

•Estabelecer a correspondência 

entre a ordem do termo de uma 

sequência e o termo. 

•Prever um termo não visível de 

uma sequência de crescimento, e 

justificar a previsão. 

•Criar e modificar sequências, 

usando materiais manipuláveis e 

outros recursos. 

•Formular e testar conjeturas 

relativas a regularidades nas 

sequências de múltiplos de 

números. 

•Comparar expressões 

numéricas, usando a simbologia 

>, < e =, para exprimir o resultado 

dessa comparação e explicar as 

suas ideias. 
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Geometria e medida 

 

Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólidos 

 

 

 

 

 

 

Capacidades matemáticas  

 

Resolução de problemas 

 

 

 

 

 

•Reconhecer expressões 

numéricas equivalentes, 

envolvendo a multiplicação. 

•Decidir sobre a correção de 

igualdades aritméticas e justificar 

as suas ideias. 

•Completar igualdades 

aritméticas, envolvendo a 

multiplicação.  

 

•Compreender a que se refere a 

massa de um objeto e comparar e 

ordenar objetos segundo a 

massa, em contextos diversos. 

•Medir a massa de um objeto, 

usando unidades de medida 

convencionais (quilograma e 

grama) e relacioná-las. 

•Reconhecer valores de 

referência de massa (125 g, 250 

g, 500 g, 1 kg) e estabelecer 

relações entre eles. 

•Estimar a medida da massa de 

objetos, usando unidades de 

medida convencionais, e explicar 

as razões da sua estimativa. 

•Resolver problemas que 

envolvam a massa, usando 

unidades de medida 

convencionais, comparando 

criticamente diferentes estratégias 

da resolução. 

•Descrever características dos 

prismas e das pirâmides regulares 

e distingui-los. 

•Formular e testar conjeturas que 

envolvam relações entre as faces, 

vértices e arestas de prismas ou 

de pirâmides regulares. 

 

•Reconhecer e aplicar as etapas 

do processo de resolução de 

problemas. 

•Aplicar e adaptar estratégias 

diversas de resolução de 

problemas, em diversos 

contextos, nomeadamente com 

recurso à tecnologia. 
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Raciocínio matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamento computacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Reconhecer a correção, a 

diferença e a eficácia de 

diferentes estratégias da 

resolução de um problema. 

•Formular problemas a partir de 

uma situação dada, em contextos 

diversos (matemáticos e não 

matemáticos). 

•Formular e testar 

conjeturas/generalizações, a partir 

da identificação de regularidades 

comuns a objetos em estudo, 

nomeadamente recorrendo à 

tecnologia. 

•Distinguir entre testar e validar 

uma conjetura. 

•Justificar que uma 

conjetura/generalização é 

verdadeira ou falsa, usando 

progressivamente a linguagem 

simbólica. 

•Reconhecer a correção, 

diferença e adequação de 

diversas formas de justificar uma 

conjetura/generalização. 

•Classificar objetos atendendo às 

suas características. 

•Extrair a informação essencial de 

um problema. 

•Estruturar a resolução de 

problemas por etapas de menor 

complexidade de modo a reduzir 

a dificuldade do problema. 

•Procurar e corrigir erros, testar, 

refinar e otimizar uma dada 

resolução apresentada. 

•Reconhecer ou identificar 

padrões no processo de 

resolução de um problema e 

aplicar os que se revelam 

eficazes na resolução de outros 

problemas semelhantes. 

•Desenvolver um procedimento 

passo a passo (algoritmo) para 

solucionar um problema de modo 

a que este possa ser 

implementado em recursos 

tecnológicos, sem 

necessariamente o ser. 
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Comunicação matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexões matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados e probabilidades 

 

Questões estatísticas, recolha e 

organização de dados 

 

•Descrever a sua forma de pensar 

acerca de ideias e processo 

matemáticos, oralmente e por 

escrito. 

•Ouvir os outros, questionar e 

discutir ideias de forma 

fundamentada, e contrapor 

argumentos. 

•Ler e interpretar ideias e 

processos matemáticos 

expressos por representações 

diversas. 

•Usar representações múltiplas 

para demonstrar compreensão, 

raciocinar e exprimir ideias e 

processos matemáticos, em 

especial linguagem verbal e 

diagramas. 

•Usar a linguagem simbólica 

matemática e reconhecer o seu 

valor para comunicar 

sinteticamente e com precisão. 

•Estabelecer conexões e 

conversões entre diferentes 

representações relativas às 

mesmas ideias/processos 

matemáticos, nomeadamente 

recorrendo à tecnologia. 

•Interpretar matematicamente 

situações do mundo real, construir 

modelos matemáticos adequados, 

e reconhecer a utilidade e poder 

da Matemática na previsão e 

intervenção nessas situações. 

•Aplicar ideias matemáticas na 

resolução de problemas de 

contextos diversos (outras áreas 

do saber, realidade, profissões). 

•Reconhecer e usar conexões 

entre ideias matemáticas de 

diferentes temas, e compreender 

esta ciência como coerente e 

articulada. 

 

•Usar tabelas de frequência 

absolutas para organizar dados 

referentes a uma característica 

quantitativa discreta, e indicar o 

respetivo título. 
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Análise de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação e divulgação do 

estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Decidir sobre qual(ais) a(s) 

representação(ões) gráfica(s) a 

adotar num dado estudo e 

justificar a(s) escolha(s). 

•Analisar representações gráficas 

e discutir criticamente a sua 

adequabilidade, desenvolvendo a 

literacia estatística. 

•Identificar a(s) moda(s) num 

conjunto de dados quantitativos 

discretos. 

•Reconhecer o mínimo e o 

máximo num conjunto de dados 

quantitativos discretos. 

•Ler, interpretar e discutir a 

distribuição dos dados, 

relacionando tabelas, 

representações gráficas e 

medidas, salientando criticamente 

os aspetos mais relevantes, 

ouvindo os outros e discutindo de 

forma fundamentada. 

•Retirar conclusões, fundamentar 

decisões e colocar novas 

questões suscitadas pelas 

conclusões obtidas, a perseguir 

em eventuais futuros estudos. 

•Decidir a quem divulgar um 

estudo realizado em contextos 

exteriores à comunidade escolar. 

•Elaborar um infográfico que 

apoie a apresentação de um 

estudo realizado, de forma 

rigorosa, eficaz, apelativa e não 

enganadora, atendendo ao 

público a quem será divulgado, 

comunicando de forma fluente. 

•Representar dados quantitativos 

discretos através de diagramas de 

caule e folhas, incluindo fonte, 

título e legenda. 

•Decidir sobre qual(ais) a(s) 

representação(ões) gráfica(s) a 

adotar num dado estudo e 

justificar a(s) escolha(s). 

•Analisar representações gráficas 

e discutir criticamente a sua 

adequabilidade, desenvolvendo a 

literacia estatística. 
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Probabilidades •Exprimir a maior ou menor 

convicção sobre a ocorrência de 

acontecimentos que resultam de 

fenómenos aleatórios (que 

envolvam o acaso), usando as 

ideias de “impossível”, “possível” 

e “certo”. 

•Usar a convicção sobre a 

ocorrência de acontecimentos que 

resultam de fenómenos aleatórios 

(que envolvam o acaso) para 

fazer previsões e tomar decisões 

informadas. 

Estudo do meio 

 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Localizar, no planisfério ou no 

globo terrestre, as principais 

formas físicas da superfície da 

Terra (continentes, oceanos, 

cadeias montanhosas, rios, 

florestas, desertos). 

-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. 

-Identificar os diferentes agentes 

erosivos (vento, águas correntes, 

ondas, precipitação, etc.), 

reconhecendo que dão origem a 

diferentes paisagens à superfície 

da Terra. 

-Distinguir as diferenças 

existentes entre sólidos, líquidos 

e gases. 

-Identificar a existência de 

transformações reversíveis 

(condensação, evaporação, 

solidificação, fusão). 

-Reconhecer que os seres vivos 

se reproduzem e que os seus 

descendentes apresentam 

características semelhantes aos 

progenitores, mas também 

diferem em algumas delas. 

-Compreender que os seres vivos 

dependem uns dos outros, 
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Sociedade, Natureza, Tecnologia 

nomeadamente através de 

relações alimentares, e do meio 

físico, reconhecendo a 

importância da preservação da 

Natureza. 

-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. 

 

-Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo 

como se constrói o 

conhecimento. 

-Reconhecer o modo como as 

modificações ambientais 

(desflorestação, incêndios, 

assoreamento, poluição) 

provocam desequilíbrios nos 

ecossistemas e influenciam a 

vida dos seres vivos 

(sobrevivência, morte e 

migração) e da sociedade.  

-Identificar um problema 

ambiental existente na sua 

comunidade (resíduos sólidos 

urbanos, poluição, etc.), 

propondo soluções de resolução. 

-Distinguir diferentes formas de 

interferência do Oceano na vida 

humana (clima, saúde, 

alimentação, etc.). 

 

Artes Visuais 

 

Bloco I- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Superfícies 

- Desenho de expressão livre 

-Atividades gráficas sugeridas 

- Pintura sugerida 

 

 

Apropriação e reflexão 

1.Observar os diferentes universos 

visuais (pintura, desenho colagem, 

instalação, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), 

utilizando um vocabulário 

específico e adequado.  

2.Mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais (cor, forma, linha, 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

•Interesse e 

empenho; 
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Bloco II- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Volumes 

- Construções 

- Modelagem e escultura 

 

 

Bloco III- Exploração de técnicas 

diversas de expressão 

 

- Recorte, colagem e dobragem 

 

textura, padrão, proporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, 

ritmo, matéria, entre outros), 

integrada em diferentes contextos 

culturais (épocas e geografias).  

Interpretação e comunicação 

1.Dialogar sobre o que vê e sente, 

de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

2.Captar a expressividade contida 

na linguagem das imagens e/ou 

outras narrativas visuais. 

3.Apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras 

realidades visuais. 

Experimentação e criação 

1.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. 

2.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. 

3.Escolher técnicas e materiais de 

acordo com a intenção expressiva 

das suas produções plásticas. 

4.Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando 

os conhecimentos adquiridos 

5.Desenvolver projetos de 

trabalho multidisciplinares. 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Interpretar o essencial de 

discursos orais sobre temas 

conhecidos. 

2.Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função 

dos objetivos de escuta. 

3.Fazer inferências, esclarecer 

dúvidas, identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

4.Usar a palavra com propriedade 

para expor conhecimentos e 

apresentar narrações. 

5.Falar com clareza e articular de 

modo adequado as palavras. 

6.Gerir adequadamente a tomada 

de vez na comunicação oral, com 

respeito pelos princípios da 

cooperação e da cortesia. 

7.Planear, produzir e avaliar os 

seus próprios textos orais. 

8.Detetar semelhanças e 

diferenças entre o texto oral e o 

texto escrito. 

 

1.Ler textos com características 

narrativas e descritivas, 

associados a diferentes 

finalidades (informativas, lúdicas, 

estéticas). 

2.Ler textos com entoação e ritmo 

adequados.  

3.Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

4.Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do texto. 

5.Exprimir uma opinião crítica 

acerca de aspetos do texto (do 

conteúdo e/ou da forma). 

6.Distinguir nos textos 

características da carta 

(estruturação, finalidade). 

7.Identificar o tema e o assunto do 

texto ou de partes do texto. 

 

1.Ouvir ler obras literárias e textos 

da tradição popular. 

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. 
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Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ler integralmente narrativas, 

poemas e texto dramático, por 

iniciativa própria ou de outrem.  

3.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). 

4.Compreender textos narrativos, 

poéticos e dramáticos, escutados 

ou lidos. 

6.Ler poemas em público, com 

segurança. 

7.Apresentar obras literárias em 

público, através da leitura de 

poemas e da representação de 

textos dramáticos. 

8.Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

9.Desenvolver um projeto de 

leitura que implique seleção de 

obras, a partir de preferências do 

aluno previamente discutidas em 

aula. 

 

1.Registar e organizar ideias na 

planificação de textos estruturados 

com introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 

2.Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita). 

3.Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento. 

4.Escrever textos géneros 

variados, adequados a finalidades 

como narrar e informar, em 

diferentes suportes. 

5.Exprimir opiniões e fundamentá-

las. 

6.Recriar pequenos textos em 

diferentes formas de expressão 

(verbal, gestual, corporal, musical, 

plástica). 
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Gramática 

 

1.Identificar a classe das palavras: 

determinante (possessivo e 

demonstrativo), interjeição e 

advérbio. 

2.Reconhecer a frase a partir dos 

seus grupos constituintes (grupo 

nominal e grupo verbal) e das 

funções sintáticas centrais (sujeito 

e predicado). 

3.Identificar a classe das palavras: 

verbo, nome, determinante 

(artigo).* 

5.Deduzir significados de palavras 

e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal.  

6.Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 

 

Matemática 

Números  

 

Cálculo mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Compreender e usar com 

fluência estratégias de cálculo 

mental diversificadas para 

produzir o resultado de um 

cálculo. 

•Mobilizar os factos básicos da 

adição/subtração e da 

multiplicação/divisão, e as 

propriedades das operações para 

realizar cálculo mental. 

•Representar, de forma eficaz, as 

estratégias de cálculo mental 

usadas, recorrendo a 

representações múltiplas, 

nomeadamente à representação 

na reta numérica e à 

representação horizontal do 

cálculo. 

•Aplicar estratégias de cálculo 

mental de modo formal e registar 

os raciocínios realizados, usando 

as representações simbólicas da 

matemática. 

•Comparar e apreciar, em 

situações concretas, a eficácia de 

diferentes estratégias de cálculo 

mental, explicando as suas ideias. 
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Operações 

 

Frações 

 

 

 

Números naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relações numéricas 
 
 
 
 
 
 
Álgebra 
 
Expressões e relações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Compreender e usar o algoritmo 

da adição com números naturais 

até quatro algarismos, 

relacionando-o com processos de 

cálculo mental formal que 

recorrem à decomposição 

decimal. 

•Interpretar e modelar situações 

com a multiplicação no sentido 

combinatório, e resolver 

problemas associados. 

•Comparar e ordenar frações com 

o mesmo denominador em 

contextos diversos, recorrendo a 

representações múltiplas. 

•Reconhecer a equivalência entre 

diferentes frações que 

representem a metade, a quarta 

parte e a terça parte. 

•Ler, representar, comparar e 

ordenar números naturais, pelo 

menos, até  

10 000, em contextos variados, 

usando uma diversidade de 

representações.  

•Arredondar números naturais à 

dezena, centena ou unidade de 

milhar mais próxima, de acordo 

com a adequação da situação. 

•Compreender e usar a regra para 

calcular o produto de um número 

por 10, 100 e 1000. 

 

•Comparar expressões 

numéricas, usando a simbologia 

>, < e =, para exprimir o resultado 

dessa comparação e explicar as 

suas ideias. 

•Reconhecer a propriedade 

distributiva da multiplicação em 

relação à adição e expressar em 

linguagem natural o seu 

significado. 

•Reconhecer a relação de 

dependência entre quantidades 

ou grandezas em contextos 

diversos, estabelecendo 

conexões matemáticas. 
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Geometria e medida 
 
Operações com figuras 
 
 
 
Dinheiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras planas 
 
 
 
 
 
 
Operações com figuras 
 

•Interpretar e modelar situações 

com variação de quantidades ou 

grandezas e resolver problemas 

associados. 

•Usar desenhos, esquemas, 

diagramas e tabelas para resolver 

problemas com variação de 

quantidades ou grandezas, 

transitando de forma fluente entre 

diferentes representações. 

 

• Obter a imagem de uma figura 

plana simples por reflexão, a 

partir de eixos de reflexão, 

horizontais ou verticais, exteriores 

à figura. 

• Elaborar e analisar listas de 

compras com diferentes fins, 

incluindo a estimativa dos custos, 

reconhecendo a importância do 

dinheiro para a aquisição de bens 

e distinguindo entre bens de 

primeira necessidade e bens 

supérfluos. 

• Comparar diferentes formas de 

poupar, reconhecendo a 

importância da poupança. 

• Reconhecer figuras 

equivalentes. 

• Estimar a medida de área de 

uma figura plana por 

enquadramento e explicar as 

razões da sua estimativa. 

• Interpretar e modelar situações 

que envolvam a área e resolver 

problemas associados, 

comparando criticamente 

diferentes estratégias da 

resolução. 

•Compreender o conceito de 

ângulo e identificar ângulos retos, 

rasos, agudos, obtusos e giros, 

estabelecendo conexões 

matemáticas com outras áreas do 

saber. 

•Obter a imagem de uma figura 

plana simples por rotação, com 

centro num ponto exterior à 

figura, com amplitude de rotação 
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Capacidades matemáticas 
 
Resolução de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raciocínio matemático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamento computacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de quartos de volta (90º) ou de 

meias voltas (180º), no sentido 

horário ou anti-horário. 

 

•Reconhecer e aplicar as etapas 

do processo de resolução de 

problemas. 

•Aplicar e adaptar estratégias 

diversas de resolução de 

problemas, em diversos 

contextos, nomeadamente com 

recurso à tecnologia. 

•Reconhecer a correção, a 

diferença e a eficácia de 

diferentes estratégias da 

resolução de um problema. 

• Formular problemas a partir de 

uma situação dada, em contextos 

diversos (matemáticos e não 

matemáticos). 

•Justificar que uma 

conjetura/generalização é 

verdadeira ou falsa, usando 

progressivamente a linguagem 

simbólica. 

•Reconhecer a correção, 

diferença e adequação de 

diversas formas de justificar uma 

conjetura/generalização. 

•Distinguir entre testar e validar 

uma conjetura. 

•Formular e testar 

conjeturas/generalizações, a 

partir da identificação de 

regularidades comuns a objetos 

em estudo, nomeadamente 

recorrendo à tecnologia. 

•Classificar objetos atendendo às 

suas características. 

•Extrair a informação essencial de 

um problema. 

•Estruturar a resolução de 

problemas por etapas de menor 

complexidade de modo a reduzir 

a dificuldade do problema. 

•Procurar e corrigir erros, testar, 

refinar e otimizar uma dada 

resolução apresentada. 



Página 30 de 66 

        3.º ANO                           Professoras Catarina Liques e Joana Rodrigues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação matemática 
 
 
 
 
 
 
 
Conexões matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representações matemáticas 
 
 

•Reconhecer ou identificar 

padrões no processo de 

resolução de um problema e 

aplicar os que se revelam 

eficazes na resolução de outros 

problemas semelhantes. 

•Desenvolver um procedimento 

passo a passo (algoritmo) para 

solucionar um problema de modo 

a que este possa ser 

implementado em recursos 

tecnológicos, sem 

necessariamente o ser. 

•Descrever a sua forma de pensar 

acerca de ideias e processo 

matemáticos, oralmente e por 

escrito. 

•Ouvir os outros, questionar e 

discutir ideias de forma 

fundamentada, e contrapor 

argumentos. 

•Identificar a presença da 

Matemática em contextos 

externos e compreender o seu 

papel na criação e construção da 

realidade. 

•Aplicar ideias matemáticas na 

resolução de problemas de 

contextos diversos (outras áreas 

do saber, realidade, profissões). 

•Estabelecer conexões e 

conversões entre diferentes 

representações relativas às 

mesmas ideias/processos 

matemáticos, nomeadamente 

recorrendo à tecnologia. 

• Ler e interpretar ideias e 

processos matemáticos 

expressos por representações 

diversas. 

Estudo do meio 

 

Natureza 

 

 

 

 

 

- 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 
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Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedade, Natureza,Tecnologia 

torno da Terra e dependem das 

posições relativas da Terra e da 

Lua em relação ao Sol.  

- 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. 

 

-Comparar o comportamento da 

luz no que respeita à linearidade 

da sua propagação em diferentes 

materiais (transparentes, 

translúcidos e opacos).  

-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. 

-Manusear operadores 

tecnológicos (elásticos, molas, 

interruptor, alavanca, roldana, 

etc.) de acordo com as suas 

funções, princípios e relações. 

 

- Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber 

comunicar, reconhecendo como 

se constrói o conhecimento.  

-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. 

-Identificar um problema social 

existente na sua comunidade 

(pobreza, desemprego, exclusão 
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social, etc.), propondo soluções de 

resolução. 

-Reconhecer o papel dos media na 

informação sobre o mundo atual. 

Artes Visuais 

 

Bloco I- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Superfícies 

- Desenho de expressão livre 

- Atividades gráficas sugeridas 

-Pintura de expressão livre 

 

Bloco II- Descoberta e 

Organização Progressiva de 

Volumes 

- Construções 

- Modelagem e escultura 

 

Bloco III- Exploração de técnicas 

diversas de expressão 

 

- Recorte, colagem e dobragem 

 

Apropriação e reflexão 

1.Observar os diferentes 

universos visuais (pintura, 

desenho colagem, instalação, 

multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), 

utilizando um vocabulário 

específico e adequado.  

2.Mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura, padrão, proporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, 

ritmo, matéria, entre outros), 

integrada em diferentes contextos 

culturais (épocas e geografias).  

Interpretação e comunicação 

1.Dialogar sobre o que vê e sente, 

de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

2.Captar a expressividade contida 

na linguagem das imagens e/ou 

outras narrativas visuais. 

3.Apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras 

realidades visuais. 

Experimentação e criação 

1.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. 

2.Integrar a linguagem das artes 

visuais, assim como várias 

técnicas de expressão (pintura; 

desenho - incluindo esboços, 

esquemas e itinerários; técnica 

mista; assemblage; land´art; 

Avaliação 

formativa  

 

Avaliação 

sumativa 

 

•Interesse e 

empenho; 

•Destreza manual; 

•Capacidade de 

expressão e 

representação 

gráficas;  

•Domínio técnico. 
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escultura; maqueta; fotografia, 

entre outras) nas suas 

experimentações: físicas e/ou 

digitais. 

3.Escolher técnicas e materiais de 

acordo com a intenção expressiva 

das suas produções plásticas. 

4.Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas suas 

produções plásticas, evidenciando 

os conhecimentos adquiridos 

5.Apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de 

argumentação. 

6.Desenvolver projetos de 

trabalho multidisciplinares. 

 
Apoio ao Estudo* - Área transversal ao currículo 

Os conteúdos serão abordados ao longo dos três períodos. 

 
 

   A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

 Cidadania e Desenvolvimento 

Domínios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período 

Domínio: Direitos Humanos 
 

Objetivos: 
Participar de forma ativa na resolução de situações problemáticas vividas. 
Analisar e refletir sobre situações reais. 
Saber respeitar a diferença dos outros. 
Promover nos alunos atitudes e valores. 
Desenvolver o espírito crítico relativamente a injustiças sociais. 
Desenvolver comportamentos solidários tendo em vista o bem comum. 
Conhecer os direitos da criança. 

 
Domínio: Saúde 

 
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 
 
Domínio: Igualdade de género 
 

Objetivos: 
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     Respeitar os colegas independentemente de diferenças de capacidade, género, cultura, 
religião, língua e outras. 
     Colocar-se “na pele de outrem”, sabendo escutar, compreender e respeitar as 
perspetivas de outros. 
 
Domínio: Diversidade cultural 
 

Objetivos: 
      Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como oportunidade e como 
fonte de aprendizagem para todos. 
      Desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação social, criadora de 
identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

Domínio: Educação ambiental/ Desenvolvimento sustentável  
 

      Objetivos:  
Promover o valor e respeito pela natureza. 
Sensibilizar para a mudança de atitudes e comportamentos face ao ambiente. 
Apelar ao uso dos recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente. 
Preservar os bens naturais. 
Conhecer e aplicar a política dos 3R’s. 
Entender as necessidades básicas do ser humano. 
Perceber a relação entre pobreza e a não satisfação de necessidades básicas. 
Compreender a noção de sustentabilidade. 
Adquirir a noção de Terra enquanto nossa casa comum. 
Adquirir noções de direitos, deveres e responsabilidades face ao planeta. 
Entender a noção de paz. 

      Entender a paz como condição necessária ao bem-estar pessoal e coletivo. 

 

Domínio: Bem-estar animal  
 

      Objetivos:  
     Proporcionar o conhecimento da história do animal na sociedade, a compreensão e 
reflexão sobre os conceitos de Bem-estar, e os fundamentos éticos dos direitos dos 
animais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Período 

Domínio: Sexualidade (afetos)  
 

      Objetivos:  
      Contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivo entre os pares. 
      Colocar-se “na pele de outrem”, sabendo escutar, compreender e respeitar as 
perspetivas de outros. 
 
Domínio: Educação para o consumo  

 
      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. 
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Domínio: Media  
 

      Objetivos: 
 
     Incentivar os alunos a utilizar e a interpretar os meios de comunicação social, 
nomeadamente no acesso e na utilização das tecnologias de informação e comunicação. 
     Adotar comportamentos e atitudes adequadas a uma utilização crítica e segura da 
internet e das redes sociais. 
 

 

      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: Plim 3.º ano (pasta completa) 

Autores: Paula Melo, Marisa Costa 

Editora: Texto Editores 

 

 

 

 

 

 

Matemática: Plim 3.º ano (pasta completa) 

Autores: Célia Mestre, Henriqueta Gonçalves 

Editora: Texto Editores 

 

 

Estudo do Meio: Plim 3.º ano (pasta completa)  

Autores: Lília Espadinha, Maria João Dimas 

Editora: Texto Editores 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autores: Paula Melo e Marisa Costa 

Editora: Texto 

 

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

Autores: Joana Silva e Vasco Costa 

Editora: Texto Editores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.º e 3.º Período – O leão sem juba, o elefante sem tromba e a casa 
sem telhado 
Autor: Rita Taborda Duarte 
Editora: Caminho 
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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) 1 

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

Caderno A5 de desenho sem argolas  1 

Estojo  1 

Lápis de carvão HB nº2 4 

Apara lápis com depósito 1 

Borracha branca 4 

Esferográficas azul e preta 2 

Esferográfica verde 1 

Lápis de cor (individualmente identificados) com estojo 12 

Lápis de cera (individualmente identificados) 6 

Canetas de feltro (individualmente identificadas) 12 

Compasso 1 

Régua de 20 cm  1  

Régua de 50 cm  1  

Esquadro (30º/ 60º) de 21 cm 1 

Tesoura metálica de pontas redondas   1 

Cola UHU em stick grande 4 

Cola UHU bisnaga pequena 4 

Capa de plástico com elásticos A4 1 

Cartolina de cores fortes 2 

Resma de folhas brancas A4 1 

Bloco de papel cavalinho A3 1 

Dicionário escolar de Língua Portuguesa (não ilustrado) 1 

Caixa de plástico ou cartão para guardar todo o material escolar  1 

Materiais extra apenas para novos alunos  

Pincéis (n.º6, n.º 8 e n.º 12) de cerda branca 1 de cada 

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

Avental 1 

 

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 

 

Unit 1 - Welcome  

 

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

How are you? I’m fine/ I’m 
great/ I’m sad/ I’m okay/ I’m 
happy. 

 

Alphabet: Letters A to Z. 

 

Numbers 1 to 10: one, two, 
three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten. 

 

Countries: England, Wales, 
Scotland, Northern Ireland, 
Australia, Ireland, The United 
States of America, Canada 
Brazil, Italy, Spain, South 
Africa.  

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

 

Countries / origins: English, 
Welsh, Scottish, Australian, 
Irish, Chinese, American, 
Spanish, South Africa, 
Brazilian, Italian.  

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

Unit 2 – It’s my birthday 

 

Weather: It’s sunny / It’s 
cloudy / It’s rainy /It’s snowy/ 
It’s stormy/ It’s windy / It’s hot 
/It’s cold.  

Áreas temáticas/situacionais 
Saudações e apresentações 
elementares; identificação 
pessoal; países e 
nacionalidades; numerais 
cardinais; dias da semana; 
meses do ano e estações do 
ano.  
Competência comunicativa 
•Compreensão oral 
Compreender palavras e 
expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e 
pausada; identificar sons e 
entoações diferentes na 
língua inglesa por 
comparação com a língua 
materna; identificar ritmos em 
rimas, lengalengas e canções 
em gravações áudio e 
audiovisuais; reconhecer o 
alfabeto em Inglês.  
•Compreensão escrita 
Identificar vocabulário familiar 
acompanhado por imagens; 
compreender pequenas 
frases com vocabulário 
conhecido; desenvolver a 
literacia conhecendo o 
alfabeto em Inglês; fazer 
exercícios de leitura 
(silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar 
combinações de sons e de 
letras mais frequentes. 
•Interação oral  
Fazer perguntas, dar 
respostas sobre aspetos 
pessoais; interagir com o 
professor, utilizando 
expressões/frases muito 
simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre 
identificação pessoal e 
preferências pessoais. 
•Interação escrita  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 40 de 66 

        3.º ANO                           Professoras Catarina Liques e Joana Rodrigues 

 

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

 

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 / 
Godinho). 

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

When’s your birthday? My 
birthday is in (April). 

Numbers 11 to 20: eleven, 
twelve, thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty 

Festivities: 

Halloween: witch, vampire, 
monster, ghost, bat, skeleton, 
sweets, Jack O’Lantern, bag. 
Trick or Treat? 

 

Thanksgiving: bread, candle, 
pumpkin pie, cranberry 
sauce, corn, turkey. 

 

Christmas: Christmas tree, 
Father Christmas, ball, star, 
present, stocking, sleigh, 
reindeer. 

 

 

 

Preencher um formulário 
(online ou em formato papel) 
muito simples com informação 
pessoal. Produção oral 
Comunicar informação 
pessoal elementar; expressar-
se com vocabulário limitado, 
em situações organizadas 
previamente.  
•Produção escrita  
Ordenar letras para escrever 
palavras e legendar imagens; 
preencher espaços em frases 
simples, com palavras dadas; 
copiar e escrever palavras 
aprendidas; escrever os 
numerais aprendidos. 
Competência intercultural 
•Reconhecer realidades 
interculturais distintas  
Reconhecer elementos da sua 
própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si 
próprio; reconhecer 
características elementares 
da cultura anglo-saxónica.  
Competência Estratégica 
•Comunicar eficazmente em 
contexto  
Valorizar o uso da língua 
como instrumento de 
comunicação, dentro e fora da 
sala de aula, e de reformular a 
linguagem; usar a linguagem 
corporal para transmitir 
mensagens ao outro; 
preparar, repetir e memorizar 
uma apresentação oral, muito 
simples, como forma de 
promover a confiança; 
expressar de forma muito 
simples o que não 
compreende.  
•Trabalhar e colaborar em 
pares e pequenos grupos  
Revelar atitudes como, por 
exemplo, saber esperar a sua 
vez, parar para ouvir os outros 
e refletir criticamente sobre o 
que foi dito, demonstrar 
atitudes de inteligência 
emocional, utilizando 
expressões como “please” e 
“thank you”; solicitar 
colaboração; planear, 
organizar e apresentar uma 
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tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo. 
•Utilizar a literacia tecnológica 
para comunicar e aceder ao 
saber em contexto Comunicar 
de forma simples com outros a 
uma escala local, nacional e 
internacional, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para 
produção e comunicação 
online; contribuir para projetos 
e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e 
experiências reais e 
quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações 
informáticas.  
•Pensar criticamente  
Seguir um raciocínio bem 
estruturado e fundamentado e 
apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, 
utilizando factos para justificar 
as suas opiniões; refletir 
criticamente. sobre o que foi 
dito, fazendo ao outro 
perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade. 
•Relacionar conhecimentos 
de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto 
Cantar, reproduzir rimas, 
lengalengas e participar em 
atividades dramáticas; ler e 
reproduzir histórias.  
•Desenvolver o aprender em 
contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo 
de aprendizagem  
  Discutir e selecionar 
objetivos de aprendizagem 
comuns e individuais com o 
apoio do professor; participar 
numa reflexão e discussão no 
final da aula para identificar 
atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem e 
ao cumprimento dos mesmos; 
reconhecer o significado de 
palavras muito simples, 
agrupadas por áreas 
temáticas e acompanhadas 
de imagens; realizar 
atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, 
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diários e grelhas de 
progressão de aprendizagem. 
 
Áreas temáticas/ 
situacionais 
Numerais cardinais; 
estações do ano; escola e 
rotinas; jogos; tempo 
atmosférico; cores e formas; 
vestuário.  
Competência comunicativa 
•Compreensão oral 
Compreender palavras e 
expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e 
pausada; identificar ritmos em 
rimas, lengalengas e canções 
em gravações áudio e 
audiovisuais; reconhecer o 
alfabeto em Inglês; 
acompanhar a sequência de 
histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  
•Compreensão escrita 
Identificar vocabulário familiar 
acompanhado por imagens; 
compreender pequenas 
frases com vocabulário 
conhecido; desenvolver a 
literacia conhecendo o 
alfabeto em Inglês; fazer 
exercícios de leitura 
(silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar 
combinações de sons e de 
letras mais frequentes; 
desenvolver a numeracia em 
língua inglesa, realizando 
atividades interdisciplinares 
com a Matemática.  
•Interação oral  
Fazer perguntas, dar 
respostas sobre aspetos 
pessoais; interagir com o 
professor, utilizando 
expressões/frases muito 
simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre 
identificação pessoal e 
preferências pessoais.  
•Interação escrita  
Preencher um formulário 
(online ou em formato papel) 
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muito simples com informação 
pessoal; responder a um e-
mail, chat ou mensagem de 
forma muito simples.  
•Produção oral  
Comunicar informação 
pessoal elementar; expressar-
se com vocabulário limitado, 
em situações organizadas 
previamente.  
•Produção escrita  
Ordenar letras para escrever 
palavras e legendar imagens; 
ordenar palavras para 
escrever frases; preencher 
espaços em frases simples, 
com palavras dadas; copiar e 
escrever palavras aprendidas; 
escrever os numerais 
aprendidos. 
Competência Intercultural 
•Reconhecer realidades 
interculturais distintas 
Reconhecer elementos da sua 
própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si 
próprio; reconhecer 
características elementares 
da cultura anglo-saxónica.  
Competência Estratégica 
•Comunicar eficazmente em 
contexto  
Valorizar o uso da língua 
como instrumento de 
comunicação, dentro e fora da 
sala de aula, e de reformular a 
linguagem; usar a linguagem 
corporal para transmitir 
mensagens ao outro; 
preparar, repetir e memorizar 
uma apresentação oral, muito 
simples, como forma de 
promover a confiança; 
expressar de forma muito 
simples o que não 
compreende; apresentar uma 
atividade Show & Tell à turma 
ou outros elementos da 
comunidade educativa. 
•Trabalhar e colaborar em 
pares e pequenos grupos  
Revelar atitudes como, por 
exemplo, saber esperar a sua 
vez, parar para ouvir os outros 
e refletir criticamente sobre o 
que foi dito, demonstrar 
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atitudes de inteligência 
emocional, utilizando 
expressões como “please” e 
“thank you”; solicitar 
colaboração; planear, 
organizar e apresentar uma 
tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo.  
•Utilizar a literacia tecnológica 
para comunicar e aceder ao 
saber em contexto Comunicar 
de forma simples com outros a 
uma escala local, nacional e 
internacional, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para 
produção e comunicação 
online; contribuir para projetos 
e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e 
experiências reais e 
quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações 
informáticas.  
•Pensar criticamente Seguir 
um raciocínio bem estruturado 
e fundamentado e apresentar 
o seu próprio raciocínio ao/s 
outro/s, utilizando factos para 
justificar as suas opiniões; 
refletir criticamente sobre o 
que foi dito, fazendo ao outro 
perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  
•Relacionar conhecimentos 
de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto 
Cantar, reproduzir rimas, 
lengalengas e participar em 
atividades dramáticas; ler e 
reproduzir histórias; 
desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  
•Desenvolver o aprender em 
contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo 
de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos 
de aprendizagem comuns e 
individuais com o apoio do 
professor; participar numa 
reflexão e discussão no final 
da aula para identificar 
atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem e 
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ao cumprimento dos mesmos; 
reconhecer o significado de 
palavras muito simples, 
agrupadas por áreas 
temáticas e acompanhadas 
de imagens; realizar 
atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 

2.º Período 

Unit 3 – School days 

School objects: pen, pencil, 

rubber, ruler, sharpener, glue, 

scissors, crayons, book, 

notebook, schoolbag, pencil 

case. 

Prepositions of place: on, in, 

under, near. 

School activities: He’s reading 

/ She’s drawing / They’re 

playing / She’s singing / 

They’re dancing / He’s writing. 

Colours: red, orange, yellow, 

green, blue, purple, pink, 

black, white, brown, grey. 

What’s your favourite colour? I 

like (red). 

 

Unit 4 – We are family 

 

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). 

 

Pets: dog, cat, parrot, turtle, 

bird, hamster, rabbit.  

Áreas temáticas/situacionais 

Família; numerais cardinais; 

estações do ano; jogos; 

meios de transporte; tempo 

atmosférico; cores e formas; 

vestuário. 

Competência comunicativa 

•Compreensão oral 

Compreender palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara 

e pausada; identificar sons e 

entoações diferentes na 

língua inglesa por 

comparação coma língua 

materna; identificar ritmos 

em rimas, lengalengas e 

canções em gravações áudio 

e audiovisuais; reconhecer o 

alfabeto em Inglês; 

acompanhar a sequência de 

histórias conhecidas, muito 

simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  

•Compreensão escrita 

Identificar vocabulário 

familiar acompanhado por 

imagens; compreender 

pequenas frases com 

vocabulário conhecido; 

desenvolver a literacia 

conhecendo o alfabeto em 

Inglês; fazer exercícios de 

leitura (silenciosa/em voz 

alta) de palavras 

acompanhadas de imagens 

para assimilar combinações 

de sons e de letras mais 

frequentes; desenvolver a 

numeracia em língua inglesa, 

realizando atividades 
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I’ve got / haven’t got / Have 

you got (a pet)? Yes, I have. 

No, I haven’t. 

Numbers 21 to 50: twenty-

one, twenty-two, twenty-three, 

twenty-four, twenty-five, 

twenty-six, twenty-seven, 

twenty-eight, twenty-nine, 

thirty, forty, fifty. 

Festivities:  

Valentine’s day: heart, roses, 

cupid, hug, card. 

Easter: easter egg, egg hunt, 

basket, jelly beans, easter 

bunny, chick. 

 

interdisciplinares com a 

Matemática.  

•Interação oral  

Fazer perguntas, dar 

respostas sobre aspetos 

pessoais; interagir com o 

professor, utilizando 

expressões/frases muito 

simples, tais como formas de 

cumprimentar, despedir-se, 

agradecer, responder sobre 

identificação pessoal e 

preferências pessoais. 

•Interação escrita  

Preencher um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com 

informação pessoal. 

Produção oral Comunicar 

informação pessoal 

elementar; expressar-se com 

vocabulário limitado, em 

situações organizadas 

previamente.  

•Produção escrita  

Ordenar letras para escrever 

palavras e legendar imagens; 

ordenar palavras para 

escrever frases; preencher 

espaços em frases simples, 

com palavras dadas; copiar e 

escrever palavras 

aprendidas; escrever os 

numerais aprendidos. 

Competência intercultural 

Reconhecer realidades 

interculturais distintas 

Reconhecer elementos da 

sua própria cultura, tais como 

diferentes aspetos de si 

próprio; reconhecer 

características elementares 

da cultura anglo-saxónica.  

Competência Estratégica 

•Comunicar eficazmente em 

contexto  

Valorizar o uso da língua 

como instrumento de 

comunicação, dentro e fora 
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da sala de aula, e de 

reformular a linguagem; usar 

a linguagem corporal para 

transmitir mensagens ao 

outro; preparar, repetir e 

memorizar uma 

apresentação oral, muito 

simples, como forma de 

promover a confiança; 

expressar de forma muito 

simples o que não 

compreende; apresentar uma 

atividade Show & Tell à 

turma ou outros elementos 

da comunidade educativa.  

•Trabalhar e colaborar em 

pares e pequenos grupos  

Revelar atitudes como, por 

exemplo, saber esperar a 

sua vez, parar para ouvir os 

outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, 

demonstrar atitudes de 

inteligência emocional, 

utilizando expressões como 

“please” e “thank you”; 

solicitar colaboração; 

planear, organizar e 

apresentar uma tarefa de 

pares ou um trabalho de 

grupo.   

•Utilizar a literacia 

tecnológica para comunicar e 

aceder ao saber em 

contexto.  Comunicar de 

forma simples com outros a 

uma escala local, nacional e 

internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas para 

produção e comunicação 

online; contribuir para 

projetos e tarefas de grupo 

interdisciplinares que se 

apliquem ao contexto e 

experiências reais e 

quotidianas do aluno, 

utilizando aplicações 

informáticas.  
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•Pensar criticamente     

Seguir um raciocínio bem 

estruturado e fundamentado 

e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao/s outro/s, 

utilizando factos para 

justificar as suas opiniões; 

refletir criticamente sobre o 

que foi dito, fazendo ao outro 

perguntas simples que 

desenvollvam a curiosidade. 

•Relacionar conhecimentos 

de forma a desenvolver a 

criatividade em contexto 

Cantar, reproduzir rimas, 

lengalengas e participar em 

atividades dramáticas; ler e 

reproduzir histórias; 

desenvolver e participar em 

projetos e atividades 

interdisciplinares.  

•Desenvolver o aprender em 

contexto de sala de aula e 

aprender a regular o 

processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais com o 

apoio do professor; participar 

numa reflexão e discussão 

no final da aula para 

identificar atividades 

associadas aos objetivos de 

aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; 

reconhecer o significado de 

palavras muito simples, 

agrupadas por áreas 

temáticas e acompanhadas 

de imagens; realizar 

atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, 

diários e grelhas de 

progressão de 

aprendizagem. 

Áreas temáticas/situacionais 

Estações do ano; escola e 

rotinas; jogos; tempo 
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atmosférico; cores e formas; 

vestuário. 

Competência comunicativa 

•Compreensão oral   

Compreender palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara 

e pausada; identificar ritmos 

em rimas, lengalengas e 

canções em gravações áudio 

e audiovisuais; reconhecer o 

alfabeto em Inglês; 

acompanhar a sequência de 

histórias conhecidas, muito 

simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  

•Compreensão escrita 

Identificar vocabulário 

familiar acompanhado por 

imagens; compreender 

pequenas frases com 

vocabulário conhecido; 

desenvolver a literacia 

conhecendo o alfabeto em 

Inglês; fazer exercícios de 

leitura (silenciosa/em voz 

alta) de palavras 

acompanhadas de imagens 

para assimilar combinações 

de sons e de letras mais 

frequentes. 

•Interação oral  

Fazer perguntas, dar 

respostas sobre aspetos 

pessoais; interagir com o 

professor, utilizando 

expressões/frases muito 

simples, tais como formas de 

cumprimentar, despedir-se, 

agradecer, responder sobre 

identificação pessoal e 

preferências pessoais. 

•Interação escrita  

Preencher um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com 

informação pessoal; 

responder a um e-mail, chat 
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ou mensagem de forma 

muito simples. 

•Produção oral  

Comunicar informação 

pessoal elementar; 

expressar-se com 

vocabulário limitado, em 

situações organizadas 

previamente.  

•Produção escrita  

Ordenar letras para escrever 

palavras e legendar imagens; 

preencher espaços em 

frases simples, com palavras 

dadas; copiar e escrever 

palavras aprendidas. 

Competência Intercultural 

•Reconhecer realidades 

interculturais distintas 

Reconhecer elementos da 

sua própria cultura, tais como 

diferentes aspetos de si 

próprio; reconhecer 

características elementares 

da cultura anglo-saxónica.  

Competência Estratégica 

•Comunicar eficazmente em 

contexto  

Valorizar o uso da língua 

como instrumento de 

comunicação, dentro e fora 

da sala de aula, e de 

reformular a linguagem; usar 

a linguagem corporal para 

transmitir mensagens ao 

outro; preparar, repetir e 

memorizar uma 

apresentação oral, muito 

simples, como forma de 

promover a confiança; 

expressar de forma muito 

simples o que não 

compreende; apresentar uma 

atividade Show & Tell à 

turma ou outros elementos 

da comunidade. 

•Trabalhar e colaborar em 

pares e pequenos grupos  
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Revelar atitudes como, por 

exemplo, saber esperar a 

sua vez, parar para ouvir os 

outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, 

demonstrar atitudes de 

inteligência emocional, 

utilizando expressões como 

“please” e “thank you”; 

solicitar colaboração; 

planear, organizar e 

apresentar uma tarefa de 

pares ou grupo.  

•Utilizar a literacia 

tecnológica para comunicar e 

aceder ao saber em contexto 

Comunicar de forma simples 

com outros a uma escala 

local, nacional e 

internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas  para 

produção e comunicação 

online; contribuir para 

projetos e tarefas de grupo 

interdisciplinares que se 

apliquem ao contexto e 

experiências reais e 

quotidianas do aluno, 

utilizando aplicações 

informáticas.  

•Pensar criticamente  

Seguir um raciocínio bem 

estruturado e fundamentado 

e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao/s outro/s, 

utilizando factos para 

justificar as suas opiniões; 

refletir criticamente sobre o 

que foi dito, fazendo ao outro 

perguntas simples que 

desenvolvam a curiosidade.  

•Relacionar conhecimentos 

de forma a desenvolver a 

criatividade em contexto 

Cantar, reproduzir rimas, 

lengalengas e participar em 

atividades dramáticas; ler e 

reproduzir histórias; 

desenvolver e participar em 
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projetos e atividades 

interdisciplinares.  

•Desenvolver o aprender em 

contexto de sala de aula e 

aprender a regular o 

processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais com o 

apoio do professor; participar 

numa reflexão e discussão 

no final da aula para 

identificar atividades 

associadas aos objetivos de 

aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; 

reconhecer o significado de 

palavras muito simples, 

agrupadas por áreas 

temáticas e acompanhadas 

de imagens; realizar 

atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, 

diários e grelhas de 

progressão de 

aprendizagem. 

3.º Período 

Unit 5 – My clothes 

Clothes: t-shirt, shorts, dress, 

jumper, coat, skirt, trousers, 

jeans, pyjamas, tracksuit, 

socks. 

What are you wearing? I’m 

wearing a (red jumper) and 

(blue jeans). He’s wearing a 

black jumper and blue jeans 

Footwear: shoes, trainers, 

boots, sandals, flip-flops. 

Accessories: glasses, cap, 

beanie, scarf, watch, gloves, 

belt, hat. 

What’s this/these? This is a 

hat / These are sunglasses. 

Shapes: circle, square, 

triangle, rectangle, heart, star. 

It’s a purple triangle. 

Unit 6 – The name of the 

game 

Áreas temáticas/situacionais 

Estações do ano; jogos; 

tempo atmosférico; cores e 

formas; vestuário; animais de 

estimação.  

Competência comunicativa 

•Compreensão oral 

Compreender palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara 

e pausada; identificar ritmos 

em rimas, lengalengas e 

canções em gravações áudio 

e audiovisuais; reconhecer o 

alfabeto em Inglês; 

acompanhar a sequência de 

histórias conhecidas, muito 

simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.   

•Compreensão escrita 

Identificar vocabulário familiar 

acompanhado por imagens; 
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Transports: car, bus, bike, 

motorbike, lorry, train, boat, 

plane, helicopter. 

How do you go to school? I go 

to school by (car). 

Playground games: skipping, 

running, playing tag, playing 

marbles, playing hopscotch, 

playing hide and seek. 

She’s skipping / He’s playing 

marbles. 

I like skipping / I love playing 

hopscotch / I hate playing 

marbles. 

Games and sports: playing 

basketball, playing football, 

playing volleyball, playing 

handball, playing badminton.  

He’s playing handball / She’s 

playing basketball / They’re 

playing volleyball. 

He loves playing football / She 

likes playing basketball / They 

hate playing badminton. 

Festivities: 

Saint Patrcik’s day: rainbow, 

coins, pot, horseshoe, 

leprechaun, shamrock, 

bagpipe. 

compreender pequenas 

frases com vocabulário 

conhecido; 

desenvolver a literacia 

conhecendo o alfabeto em 

Inglês; fazer exercícios de 

leitura (silenciosa/em voz 

alta) de palavras 

acompanhadas de imagens 

para assimilar combinações 

de sons e de letras mais 

frequentes.  

•Interação oral  

Fazer perguntas, dar 

respostas sobre aspetos 

pessoais; interagir com o 

professor, utilizando 

expressões/frases muito 

simples, tais como formas de 

cumprimentar, despedir-se, 

agradecer, responder sobre 

identificação pessoal e 

preferências pessoais.  

•Interação escrita  

Preencher um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com 

informação pessoal; 

responder a um e-mail, chat 

ou mensagem de forma muito 

simples. Produção oral 

Comunicar informação 

pessoal elementar; 

expressar-se com vocabulário 

limitado, em situações 

organizadas previamente.  

•Produção escrita  

Ordenar palavras para 

escrever frases; preencher 

espaços em frases simples, 

com palavras dadas; copiar e 

escrever palavras 

aprendidas.  

Competência intercultural 

•Reconhecer realidades 

interculturais distintas  

Reconhecer elementos da 

sua própria cultura, tais como 

diferentes aspetos de si 
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próprio; reconhecer 

características elementares 

da cultura anglo-saxónica.  

Competência Estratégica 

•Comunicar eficazmente em 

contexto  

Valorizar o uso da língua 

como instrumento de 

comunicação, dentro e fora 

da sala de aula, e de 

reformular a linguagem; usar 

a linguagem corporal para 

transmitir mensagens ao 

outro; preparar, repetir e 

memorizar uma apresentação 

oral, muito simples, como 

forma de promover a 

confiança; expressar de 

forma muito simples o que 

não compreende; apresentar 

uma atividade Show & Tell à 

turma ou outros. 

elementos da comunidade 

educativa.  

•Trabalhar e colaborar em 

pares e pequenos grupos  

Revelar atitudes como, por 

exemplo, saber esperar a sua 

vez, parar para ouvir os 

outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, 

demonstrar atitudes de 

inteligência emocional, 

utilizando expressões como 

“please” e “thank you”; 

solicitar colaboração; planear, 

organizar e apresentar uma 

tarefa de pares grupo.  

•Utilizar a literacia tecnológica 

para comunicar e aceder ao 

saber em contexto Comunicar 

de forma simples com outros 

a uma escala local, nacional 

e internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas para 

produção e comunicação 

online; contribuir para 

projetos e tarefas de grupo 

interdisciplinares que se 
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apliquem ao contexto e 

experiências reais e 

quotidianas do aluno, 

utilizando aplicações 

informáticas.  

•Pensar criticamente  

Seguir um raciocínio bem 

estruturado e fundamentado 

e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao/s outro/s, 

utilizando factos para 

justificar as suas opiniões; 

refletir criticamente sobre o 

que foi dito, fazendo ao outro 

perguntas simples que 

desenvolvam a curiosidade.  

•Relacionar conhecimentos 

de forma a desenvolver a 

criatividade em contexto 

Cantar, reproduzir rimas, 

lengalengas e participar em 

atividades dramáticas; ler e 

reproduzir histórias; 

desenvolver e participar em 

projetos e atividades 

interdisciplinares. Discutir e   

•Desenvolver o aprender em 

contexto de sala de aula e 

aprender a regular o 

processo de aprendizagem  

Selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e 

individuais com o apoio do 

professor; participar numa 

reflexão e discussão no final 

da aula para identificar 

atividades associadas aos 

objetivos de aprendizagem e 

ao cumprimento dos 

mesmos; reconhecer o 

significado de palavras muito 

simples, agrupadas por áreas 

temáticas e acompanhadas 

de imagens; realizar 

atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, 

diários e grelhas de 

progressão de aprendizagem. 
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      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

_________________________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! The Magic! – Student’s Book + Activity 

Book  
 -Inglês 3º ano 

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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 Joana Silva, Vasco Costa 
 Texto Editores 

 

                                                                     

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_____________________________________ 

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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1. Materiais de sala de aula 
      Flauta de Bisel. 

  
 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

Período Conteúdos Avaliação* 

1.º Período 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
-Domínio Atividade Física 
-Capacidades condicionais e coordenativas 
Jogos de grupo 
-Domínio de deslocamentos, orientação  
espacial e manipulação com bola; 
-Domínio da socialização; 
-Promoção da concentração/atenção; 
-Domínio das habilidades motoras; 
-Domínio da autonomia e responsabilidade; 
-Promoção do respeito pelo outro; 
JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS (INTRODUTÓRIO) 
-Jogo mata; 
-Jogo dos 5 e 10 passes; 
-Jogo bola ao capitão 
GINÁSTICA DESPORTIVA DE SOLO (introdução) 
-Rolamentos à frente; 
-Deslocamentos frontal e dorsal; 
-Posições de equilíbrio (vela e avião) 
GINÁSTICA DE APARELHOS (introdução) 
-Salto em extensão no minitrampolim; 
-Equilíbrio no banco sueco; 
-Deslocamentos no plinto. 
DANÇA (introdução) 
-Exploração individual do movimento através  
do ritmo; 
-Exploração do movimento a pares e em grupo. 
*AVALIAÇÃO PRÁTICA 

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

2.ºPeríodo 

JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS  
(INTRODUTÓRIO) 
-Jogo mata; 
-Jogo dos 5 e 10 passes; 
-Jogo bola ao capitão 
-Jogo bola ao fundo 
GINÁSTICA DESPORTIVA DE SOLO  
(introdução) 
-Rolamentos à frente e retaguarda; 
-Deslocamentos frontal e dorsal; 
-Posições de equilíbrio (vela e  
avião). 
GINÁSTICA DE APARELHOS  
(introdução) 
-Salto em extensão, salto  
engrupado no minitrampolim; 
-Equilíbrio no banco sueco; 
-Deslocamentos no plinto. 

Educação Física 

Professor: Inês Coronel 
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GINÁSTICA RÍTMICA 
-Exercícios com cordas, arcos e  
bolas; 
-Exercícios individuais, pares e em grupo  
com música; 
GINÁSTICA ACROBÁTICA (introdução) 
-Posições de equilíbrio, flexibilidade  
e força inferior, intermédia e  
superior). 
*AVALIAÇÃO PRÁTICA 

3.º Período 

JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS  
(INTRODUTÓRIO) 
-Jogo dos 5 e 10 passes; 
-Jogo bola ao capitão 
-Jogo bola ao fundo 
GINÁSTICA DESPORTIVA DE SOLO  
(introdução) 
-Rolamentos à frente e retaguarda; 
-Deslocamentos frontal e dorsal; 
-Posições de equilíbrio (vela e avião. 
PERCURSOS NA NATUREZA - Orientação  
espacial (introdução) 
-Percursos de orientação simples e a  
pares 
-Jogos; 
- “Os Direitos Humanos”  
(interdisciplinaridade com Cidadania). 
DANÇA (introdução) 
-Coreografia individual; 
-Coreografia em pequenos grupos. 
JOGOS TRADICIONAIS (introdução) 
-Corrida de sacos 
-Jogo da malha (adaptado) 
-Jogo da tração à corda 
-Jogo das latas 
-Jogo da macaca 
*AVALIAÇÃO PRÁTICA 

 

 

________________________________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) 
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Á
re

a
 d

e
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x
te

n
s

ã
o
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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. 

 
 

Drama/Teatro 

Professora: Iolanda Batista 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos                         Aprendizagens essenciais Avaliação 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

 

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas do 

corpo. 

Explorar as 

potencialidades 

expressivas e 

comunicativas da 

voz. 

Jogos dramáticos 

de expressão 

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.  

- Explorar as qualidades físicas dos objetos; as 

relações possíveis do corpo com os objetos; as 

- Capacidade 

de 

envolvimento, 

de 

argumentação e 

empenho 

revelado nas 

atividades 

propostas. 

 

- Capacidade 

de exploração 

das diferentes 

possibilidades 



Página 61 de 66 

        3.º ANO                           Professoras Catarina Liques e Joana Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbal e não-

verbal.  

Explorar as 

qualidades físicas 

dos objetos.  

Criação de sketches 

no âmbito do projeto 

“Histórias do mundo” 

– DAC 

Explorar o sentido 

estético e do 

pensamento 

critico. 

Inventar e utilizar 

máscaras, 

fantoches, 

marionetas. 

(Teatro de máscaras 

– construção 

individual de 

máscaras.) 

transformações de objetos imaginando-os com 

outras características e utilizando-os em ações. 

Dar aos objetos atributos imaginados e utilizá-los a 

solo, em situações de interação, a dois e em 

pequeno grupo. 

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.).  

 

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 

2º 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. 

 

 

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  

- 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. 
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Explorar o sentido 

estético e o 

pensamento 

critico. 

 

(Projeto de teatro de 

máscaras – escrita 

de dramaturgias, em 

grupos) 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do 

teatro, identificando relações com outras artes e 

áreas de conhecimento.  

 

 

 

 

 

- Capacidade 

de relação e 

comunicação 

com os outros. 

 - Assiduidade e 

pontualidade. 

Avaliação: 

março 

3º 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 
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A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

__________________________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. 
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Os domínios das Atitudes/Comportamento são transversais, por isso, avaliados em todas as atividades 

promovidas. 

Robótica  

Professor: Bruno Pires 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Período Conteúdos Avaliação 

A 
desenvolver 
ao longo do 
ano 

 

Sistemas de informação: 

● Processador de texto 
● Apresentações multimédia 
● Pesquisas web 

Introdução à programação: 

● Repetições em linguagem Scratch 
● Funções em linguagem Scratch 
● Repetições dentro de repetições 
● Programações de objetos tangíveis 

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

● Criar documentos em 
processador de texto 

● Criar apresentações 
multimédia 

● Pesquisar informação na 
internet para criação de 
documentos em processador 
de texto e apresentações 
multimédia 

● Utilizar corretamente as 
repetições em linguagem 
Scratch 

● Criar a utilizar funções em 
linguagem Scratch 

● Utilizar repetições dentro de 
repetições em linguagem 
Scratch 

● Programar de forma básica 
robots/equipamentos 

 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

 

- Cooperação e espírito de 
entreajuda. 
 - Capacidade de saber estar e 
saber escutar – comportamento. 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

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 
Í 
N 
I 
O 
S 

Conhecimentos / 
capacidades 

60% 

- Criação de documentos em processador de texto 

- Criação de apresentações multimédia 

- Correta aplicação dos conceitos de programação abordados 

- Programar robots/equipamentos 

Atitudes e Valores 
40% 

- Atitude de cooperação, colaboração e respeito - Comportamento e 

disciplina 

- Empenho 

- Responsabilidade 

- Material 

 
 
 

 

___________________CALENDARIZAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO__________________ 

 

1.º Período 

 

outubro - Fichas formativas 

 

Matemática – 14 de outubro de 2022 

Português – 20 de outubro de 2022 

Estudo do meio – 17 de outubro de 2022 

 

novembro – Fichas sumativas 

 

Matemática – 18 de novembro de 2022 

Português – 24 de novembro de 202 

Estudo do meio–21 de novembro de 2022 

2.º Período 

 Matemática – 3 de fevereiro de 2023 
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fevereiro - Fichas formativas 

 

Português– 9 de fevereiro de 2023 

Estudo do meio– 6 de fevereiro de 2023 

 

março – Fichas sumativas 

 

Matemática–17 de março de 2023 

Português– 23 de março de 2023 

Estudo do meio– 20 de março de 2023 

3.º Período 

 

maio – Fichas Sumativas 

 

Matemática –19 de maio de 2023 

Português – 25 de maio de 2023 

Estudo do meio– 22 de maio de 2023 

 

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. 

 


