
 
 
 
 
Departamento: 1º Ciclo – CONSELHO DE DOCENTES DO 1.º E 2.º ANOS DE ESCOLARIDADE 

                              PLANIFICAÇÃO ANUAL DO 1.ºANO 
 

ESTUDO DO MEIO 

Programa de Estudo do Meio 1. ˚ ano Aprendizagens Essenciais  

DOMÍNIO Descritores /conteúdos programáticos 
ORGANIZADOR 

(Domínio) 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

 
À descoberta 
de si mesmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 1. A SUA IDENTIFICAÇÃO 
• Conhecer: 
— nome(s), próprio(s), nome de família/apelido(s); 
— sexo, idade; 
— endereço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OS SEUS GOSTOS E PREFERÊNCIAS 
• Selecionar jogos e brincadeiras, músicas, frutos, cores, 
animais… 
• Descrever lugares, atividades e momentos passados com 
amigos, com familiares, nos seus tempos livres… 
 
 
 
 

 
SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
NATUREZA 
 
 
 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
SOCIEDADE 
 
 
NATUREZA 
 
 
 
 
 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio.  

• Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua 
nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença.  

 
• Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das 
etapas da vida humana, comparando aspetos decorrentes de parâmetros 
como: sexo, idade, dentição, etc.  

 
• Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço.  

• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 

 

• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio.  

 

• Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio 
aquático - e propor medidas de proteção adequadas.  

• Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a sua 
diversidade.  

 

• Localizar, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem do local onde vive, tendo como referência a posição 
do observador e de outros elementos da paisagem.  
 
 
 

 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

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

 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

   



 

 

À descoberta 
de si mesmo 

(cont.) 

  
3. O SEU CORPO 
• Identificar características familiares (parecenças com o pai e 
com a mãe, cor do cabelo, dos olhos…). 
• Reconhecer modificações do seu corpo (peso, altura…). 
• Reconhecer a sua identidade sexual. 
• Reconhecer partes constituintes do seu corpo (cabeça, tronco 
e membros). 
• Representar o seu corpo (desenhos, pinturas, modelagem…). 
• Comparar-se com os outros: 
— com os colegas da escola (mais novo/mais velho, mais 
alto/mais baixo, louro/moreno…); 
— com os pais e irmãos. 
 
 
 
4. A SAÚDE DO SEU CORPO 
• Reconhecer e aplicar normas de higiene do corpo (lavar as 
mãos antes de comer, lavar os dentes…). 
• Conhecer normas de higiene alimentar (importância de uma 
alimentação variada, lavar bem os alimentos que se consomem 
crus, desvantagem do consumo excessivo de doces, 
refrigerantes…). 
• Reconhecer a importância de posturas corretas do exercício 
físico e do repouso para a saúde (estar bem sentado, brincar ao 
ar livre, deitar cedo…). 
•Conhecer e aplicar normas de vigilância da sua saúde (idas 
periódicas ao médico, boletim individual de saúde). 
 
 
5. A SEGURANÇA DO SEU CORPO 
• Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária (caminhar 
pela esquerda nas estradas, atravessar nas passadeiras, 
respeitar os semáforos…). 
• Conhecer e aplicar normas de prevenção de acidentes 
domésticos: 
— cuidados a ter com objetos e produtos perigosos (cortantes, 
contudentes, inflamáveis, corrosivos, tóxicos…); 
— cuidados a ter com a eletricidade; 
— sinalização relativa à segurança (venenos, eletricidade…). 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIEDADE 

 
 

NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 

 
• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio. 

 
• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 

diferentes fases do seu desenvolvimento. 

• Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das 
etapas da vida humana, comparando aspetos decorrentes de parâmetros 
como: sexo, idade, dentição, etc.  

 
 
 
• Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 
alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo.  

• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento. Reconhecer que os seres vivos 
têm necessidades básicas, distintas, em diferentes fases do seu 
desenvolvimento 

 
 
 
 
 
• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento 

• Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio 
aquático - e propor medidas de proteção adequadas. 

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 



 

 

 
À descoberta 
de si mesmo 
(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta 
dos outros e 
das instituições 
 
 

 
. O SEU PASSADO PRÓXIMO 
• Descrever a sucessão de atos praticados ao longo do dia, da 
semana…: 
— localizar no espaço; 
— localizar numa linha de tempo; 
— estabelecer relações de anterioridade, posteridade e 
simultaneidade (antes de, depois de, ao mesmo tempo que); 
— reconhecer unidades de tempo: dia e semana; 
— nomear os dias da semana. 
 
 
 
 
 
7. AS SUAS PERSPETIVAS PARA O FUTURO PRÓXIMO 
• O que irá fazer amanhã, no fim de semana, nas férias que 
estão próximas…: 
— exprimir aspirações; 
— enunciar projetos. 
 
 
 
1. OS MEMBROS DA SUA FAMÍLIA 
• Conhecer os nomes próprios, apelidos, sexo, idade. 
• Estabelecer relações de parentesco (pai, mãe, irmãos, avós). 
• Representar a sua família (pinturas, desenhos…). 
 
 
 
 
 
2. OUTRAS PESSOAS COM QUEM MANTÉM RELAÇÕES 
PRÓXIMAS 
• Conhecer os nomes, idades, sexo de: 
— amigos da escola e de fora da escola; 
— vizinhos; 
— o(a) professor(a); 

— outros elementos da escola. 

 
SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 
NATUREZA 
 
 
 
 
 
 
NATUREZA 
 
 

 

 

 

 

SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

SOCIEDADE 

 

 

• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio. 

•Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade na 
descrição de situações do quotidiano e ou da sua história pessoal, numa 
linha do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas, de mapas e do 
globo.  

 

•Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu 
quotidiano.  

• Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a sua 
diversidade. 

 

• Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a sua 
diversidade. 

 

 

 

 

• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio.  
• Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade na 
descrição de situações do quotidiano e ou da sua história pessoal, numa 
linha do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas, de mapas e do 
globo.  
• Estabelecer relações de parentesco através de uma árvore genealógica 
simples, ou outros processos, até à terceira geração, reconhecendo que 
existem diferentes estruturas familiares, e que, no seio da família, os 
diferentes membros poderão desempenhar funções distintas. 
 

• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 
 

• Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas profissões.  
 
• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 



 

 

 
À descoberta 
dos outros e 
das instituições 
(Cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta 
do ambiente 
natural 

 

  
3. A SUA ESCOLA 
• A sua classe: 
— conhecer o número de alunos, horários, regras de 
funcionamento, funções dos vários elementos da classe; 
— participar na organização do trabalho da sala (planificação, 
avaliação…); 
— participar na arrumação, arranjo e conservação da sala, do 
mobiliário e dos materiais; 
— participar na dinâmica do trabalho em grupo e nas 
responsabilidades da turma. 
• O funcionamento da sua escola: 
— participar na elaboração de regras; 
— conhecer direitos e deveres dos alunos, professores e pessoal 
auxiliar. 
 
 
 
1. OS SERES VIVOS DO SEU AMBIENTE 
• Criar animais e cultivar plantas na sala de aula ou no recinto 
da escola. 
• Reconhecer alguns cuidados a ter com as plantas e os animais. 
• Reconhecer manifestações da vida vegetal e animal (observar 
plantas e animais em diferentes fases da sua vida). 
 
 
 
 
 
 
2. OS ASPECTOS FÍSICOS DO MEIO LOCAL 
• O tempo que faz (registar, de forma elementar e simbólica, as 
condições atmosféricas diárias). 
• A noite e o dia (comparar a duração do dia e da noite ao longo 
do ano…). 
• Reconhecer diferentes formas sob as quais a água se encontra 
na natureza (rios, ribeiros, poços…). 
 

 
 
NATUREZA 

 

 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 
 
 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

 

NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATUREZA 

 
 

 

• Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 
alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo.  
 
• Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço.  
• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar, reconhecendo como se constrói o 
conhecimento.  
• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 
 
 
 
 
• Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente 
próximo sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, 
nomeadamente comportamentos que visem os três “R”. 

 

• Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e os oceanos, 
localizando no globo terrestre as áreas emersas (continentes) e imersas 
(oceanos).  

• Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na Terra.  

• Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos de grupos 
diferentes e distingui-los de formas não vivas.  

• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento.  

 

• Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu 
quotidiano.  

• Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na Terra. 

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 
 
À descoberta 
do ambiente 
natural 
(Cont.) 
 

 
IDENTIFICAR CORES, SONS E CHEIROS DA NATUREZA 
(das plantas, do solo, do mar, dos cursos de água, dos animais, 
do vento…) 
 
 
 

 
 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

 

  

• Localizar, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem do local onde vive, tendo como referência a posição 
do observador e de outros elementos da paisagem.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
À descoberta 
das inter-
relações entre 
espaços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. A CASA 
• Reconhecer os diferentes espaços da casa (salas, quartos, 
cozinha…). 
• Reconhecer as funções desses espaços. 
• Representar a sua casa (desenhos, pinturas…). 
 
 
2. O ESPAÇO DA SUA ESCOLA 
• Reconhecer os diferentes espaços da sua escola (salas de aula, 
cantina, recreio, outras dependências). 
• Reconhecer as funções desses espaços. 
• Representar a sua escola (desenhos, pinturas…). 
 
 
 
 
 
3. OS SEUS ITINERÁRIOS 
• Descrever os seus itinerários diários (casa/escola, lojas, 
tempos livres…). 
• Representar os seus itinerários (desenhos, pinturas…). 
 
4. LOCALIZAR ESPAÇOS EM RELAÇÃO A UM PONTO DE 
REFERÊNCIA 
(perto de/longe de; em frente de/atrás de; dentro de/fora de; 
entre; ao lado 
de; à esquerda de/à direita de 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

 

 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

SOCIEDADE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

•Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço.  

•Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, 
utilizando símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de 
referência. 

 

•Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço.  

•Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, 
utilizando símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de 
referência. 

 • Localizar em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de 
residência, a sua escola e o itinerário entre ambas, compreendendo que o 
espaço pode ser representado.  

 

 

• Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e  

simultaneidade na descrição de situações do quotidiano e ou da  

sua história pessoal, numa linha do tempo, localizando-as no espaço, 
através de plantas, de mapas e do globo. 

• Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, 
utilizando símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de 
referência.  

• Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/ 

autónomo 

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

 

 
 
 
À descoberta 
dos materiais e 
objetos 
 
 

 
. REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM ALGUNS MATERIAIS E 
OBJECTOS DE USO CORRENTE 
(sal, açúcar, leite, madeira, barro, cortiça, areia, papel, cera, 
objetos variados…) 
• Comparar alguns materiais segundo propriedades simples 
(forma, textura, cor, sabor, cheiro…). 
• Agrupar materiais segundo essas propriedades. 

 
 
SOCIEDADE/ 
NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

 

 

  

 

• Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

• Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, 
explorando relações lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, 
furador, espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.).  

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM A ÁGUA 
• Realizar experiências que conduzem à conservação da 
capacidade/volume, independentemente da forma do objeto. 
• Identificar algumas propriedades físicas da água (incolor, 
inodora, insípida). 
• Reconhecer materiais que flutuam e não flutuam. 
• Verificar experimentalmente o efeito da água nas substâncias 
(molhar, dissolver, tornar moldável…). 
 
3. REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM O SOM 
• Identificar sons do seu ambiente imediato. 
• Produzir sons (percutindo, soprando, abanando objetos e 
utilizando instrumentos musicais simples). 
 
4. MANUSEAR OBJECTOS EM SITUAÇÕES CONCRETAS 
(tesoura, martelo, sacho, máquina de escrever, gravador, lupa, 
agrafador, furador…) 
• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização e 
conservação. 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE / 
NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

 

 
 

 

 

 

• Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, 
cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade), agrupando-os de 
acordo com as suas características, e relacionando-os com as suas 
aplicações.  

• Agrupar, montar, desmontar, ligar, sobrepor etc., explorando objetos 
livremente.  

 

 

 

 

 

 

_APRENDIZAGENS TRANSVERSAIS 

• Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do 
quotidiano (rede elétrica, canalização de água, telecomunicações, etc.).  

• Identificar atividades humanas que envolvem transformações tecnológicas 
no mundo que o rodeia.   

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

• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos.  

• Saber atuar em situações de emergência, recorrendo ao número europeu 
de emergência médica (112).  

• Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente 
próximo sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, 
nomeadamente comportamentos que visem os três “R”. 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/  

autónomo 

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

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

  

 



 

 

 

 

PORTUGUÊS 

Programa de Português 1. ˚ ano                    Aprendizagens Essenciais  

DOMÍNIO Descritores 
ORGANIZADOR 

(Domínio) 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

ORALIDADE 

1.˚ ano 

. Respeitar regras da interação discursiva. 
1. Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
2. Respeitar o princípio de cortesia. 

2. Escutar discursos breves para aprender e construir 
conhecimentos. 

1. Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: 
perguntas, afirmações). 
2. Assinalar palavras desconhecidas. 
3. Cumprir instruções. 
4. Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 

3. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Falar de forma audível. 
2. Articular corretamente palavras. 
3. Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
4. Construir frases com graus de complexidade crescente. 

4. Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta 
a situação e o interlocutor. 

1. Responder adequadamente a perguntas. 
2. Formular perguntas e pedidos. 

3. Partilhar ideias e sentimentos. 

ORALIDADE 

     1.˚ ano 

Compreensão 

 

 

 

 

Expressão 

• Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas 
finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir 
instruções, responder a questões).  

• Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos.  

 

 

• Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de 
perguntas, de afirmações e de pedidos.  

• Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma 
articulação correta e natural das palavras.  

• Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos.  

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/ informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

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

 
 

 
 Sistematizador/ 

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

Respeitador da diferença/ 
 do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

 
Participativo/ colaborador 

 (B, C, D, E, F) 
 

Criativo 

 (A, C, D, J) 



 

 

LEITURA E 
ESCRITA  

 

1.˚ ano 

. Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. 
1. Discriminar pares mínimos. 
2. Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem 
erros de identidade ou de ordem, palavras e pseudopalavras 
constituídas por pelo menos 3 sílabas: CV (consoante – vogal) 
ou CCV (consoante – consoante – vogal). 
3. Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 
sílabas. 
4. Repetir uma palavra ou pseudopalavra dissilábica sem dizer 
a primeira sílaba. 

5. Decidir qual de duas palavras apresentadas oralmente é 

mais longa (referentes de diferentes tamanhos, por exemplo 

“cão” – “borboleta”). 

6. Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo 
mesmo fonema. 
7. Repetir uma sílaba CV (consoante – vogal) ou CVC 
(consoante – vogal – consoante) pronunciada pelo professor, 
sem o primeiro fonema. 
8. Repetir uma sílaba V (vogal) ou VC (vogal – consoante), 
juntando no início uma consoante sugerida previamente pelo 
professor, de maneira a produzir uma sílaba CV (consoante – 
vogal) ou CVC (consoante – vogal – consoante), 
respetivamente. 
9. Reunir numa sílaba os primeiros fonemas de duas palavras 
(por exemplo, “lápis usado” —> “lu”), demonstrando alguma 
capacidade de segmentação e de integração de consoante e 
vogal. 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
1. Nomear a totalidade das letras do alfabeto e pronunciar os 
respetivos segmentos fónicos (realização dos valores 
fonológicos). 
2. Fazer corresponder as formas minúscula e maiúscula da 
maioria das letras do alfabeto. 
3. Recitar o alfabeto na ordem das letras, sem cometer erros 
de posição relativa. 
4. Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 
maiúscula, em resposta ao nome da letra ou ao segmento 
fónico que corresponde habitualmente à letra. 
5. Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de, pelo menos, cerca 
de ¾ dos grafemas com acento ou diacrítico e dos dígrafos e 
ditongos. 
6. Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, 
quando solicitados pelo valor fonológico correspondente. 

7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. 
1. Ler pelo menos 45 de 60 pseudopalavras monossilábicas, 
dissilábicas e trissilábicas 

 

LEITURA E 
ESCRITA  
1.˚ ano 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

• Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou 
dos grafemas na palavra.  

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 
resposta ao nome da letra.  

• Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto.  

 

 

 

 

 

 

• Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia 
adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(em 4 sessões de 15 pseudopalavras cada). 
2. Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 25 
pseudopalavras. 
3. Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, 
dissilábicas e trissilábicas regulares e 5 de uma lista de 15 
palavras irregulares. 
4. Ler corretamente, por minuto, no mínimo 40 palavras de 
uma lista de palavras de um texto apresentadas quase 
aleatoriamente. 

5. Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente 

corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras 

por minuto. 

8. Ler textos diversos. 
1. Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; 
poemas e banda desenhada. 

9. Apropriar‐se de novos vocábulos. 
1. Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a 
temas do quotidiano, áreas de interesse dos alunos e 
conhecimento do mundo (por exemplo, casa, família, 
alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e brincadeiras, 
animais, jardim, cidade, campo).  

10. Organizar a informação de um texto lido. 
1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, 
informações contidas explicitamente em pequenos textos 
narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 100 
palavras. 
2. Relacionar diferentes informações contidas no mesmo 
texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal 
de acontecimentos e mudanças de lugar. 
3. Identificar o tema ou o assunto do texto. 
4. Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 

11. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. 
1. Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases 
escritas, a que contempla informação contida num texto 
curto, de 30 a 50 palavras, lido anteriormente. 
2. Interpretar as intenções e as emoções das personagens de 
uma história. 

12. Monitorizar a compreensão. 
1. Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as 
palavras desconhecidas e pedir esclarecimento e informação 
ao professor e aos colegas. 

13. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
1. Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, 
CVC e CCV, em situação de ditado. 
2. Escrever corretamente mais de metade de uma lista de 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

• Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos associados a diferentes 
finalidades (lúdicas, estéticas, informativas).  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, 
aplicando regras de correspondência fonema – grafema.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas. 
3. Escrever corretamente cerca de 45 de uma lista de 60 
palavras regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares, 
em situação de ditado. 
4. Escrever corretamente os grafemas que dependem do 
contexto em que se encontram. 
5. Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as 
regras de correspondência fonema – grafema. 

6. Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção 

com a frase escrita corretamente. 

14. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
1. Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de 
pontuação: ponto final e ponto de interrogação. 
 

15. Transcrever e escrever textos. 
1. Transcrever um texto curto apresentado em letra de 
imprensa em escrita cursiva legível, de maneira fluente ou, 
pelo menos, sílaba a sílaba, respeitando acentos e espaços 
entre as palavras. 
2. Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de 
um computador, um texto de 5 linhas apresentado em letra 
cursiva. 
3. Legendar imagens. 
4. Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, 
apresentando‐se, caracterizando alguém ou referindo o 
essencial de um texto lido). 

  

 

 

 

• Identificar especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade da 
escrita, gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e 
fronteira de palavra).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAÇÃO À 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  
1.˚ ano 

16. Ouvir ler e ler textos literários.  
1. Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular. 

17. Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  
1. Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
2. Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
3. Identificar, em textos, palavras que rimam. 
4. Recontar uma história ouvida. 

18. Ler para apreciar textos literários. ( Listagem PNL) 
1. Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular. 
2. Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de 
textos. 

19. Ler em termos pessoais. (v. Listagem PNL) 
1. Ler, por iniciativa própria, textos disponibilizados na 
Biblioteca Escolar. 
2. Escolher, com orientação do professor, textos de acordo 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  

1.˚ ano 

• Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de 

obras literárias e textos da tradição popular.  

• Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face aos textos ouvidos.  

• Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e 
em outros textos ouvidos.  

• Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas, etc.), em elementos do paratexto e nos textos 
visuais (ilustrações).  

• Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e 
emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas.  

• Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências 
reveladoras da compreensão de ideias, de eventos e de personagens;  

• Distinguir ficção de não ficção.  

• (Re)contar histórias.  

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J) 

 

 

Indagador/ 

Investigador 

 (C, D, F, H, I) 



 

 

com interesses pessoais. 
20. Dizer e contar, em termos pessoais e criativos. 

1. Dizer trava‐línguas e pequenas lengalengas. 
2. Dizer pequenos poemas memorizados. 
3. Contar pequenas histórias inventadas. 
4. Recriar pequenos textos em diferentes formas de 
expressão (verbal, musical, plástica, gestual e corporal). 

 

• Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial. 

Criativo (A, C, D, J) 

 

Responsável/ 

autónomo  

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

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Leitor 

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

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

GRAMÁTICA  
1.˚ ano 

21. Descobrir regularidades no funcionamento da língua. 
1. Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de 
flexão regular (de índice temático ‐o ou ‐a). 
2. Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que 
seguem a regra geral (acrescentar ‐s ao singular), incluindo os 
que terminam em ‐m e fazem o plural em ‐ ns. 

22. Compreender formas de organização do léxico. 
1. A partir de atividades de oralidade, verificar que há palavras 

que têm significado semelhante e outras que têm significado 

oposto. 

GRAMÁTICA  

1.˚ ano 

• Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas.  

• Usar regras de flexão em número, com base na descoberta de regularidades 
do funcionamento do nome e do adjetivo.  

• Reconhecer o nome próprio.  

• Fazer concordar o adjetivo com o nome em género.  

• Descobrir e compreender o significado de palavras pelas múltiplas relações 
que podem estabelecer entre si.  

• Descobrir o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto 
verbal e não-verbal.  

• Usar, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior 
frequência na formação de frases complexas.  

• Conhecer regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos 

sinais de pontuação (frase simples). 

Questionador  

(A, F, G, I, J) 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

Crítico/Analítico 

 (A, B, C, D, G) 

Sistematizador/ 

Organizador 

          (A, B, C, I, J) 



 

 

 

LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 1.º ANO 

 

1. Alice Vieira, “Corre, Corre, Cabacinha” in O Menino da Lua e “Corre, Corre, Cabacinha” 

2. Alves Redol, “A Flor Vai Ver o Mar” 

3. António Torrado,” O Coelhinho Branco” OU “Vamos Contar um Segredo e outra História” 

 

4. Eugénio de Andrade, “Aquela Nuvem e outras” (escolher 8 poemas) OU Matilde Rosa Araújo, “O Livro da Tila “(escolher 8 poemas) OU 

“As Cançõezinhas da Tila” (escolher 8 poemas 

5. Luísa Ducla Soares, (rec. e sel.)” Destrava Línguas” (escolher 10 rimas) OU” Mais Lengalengas” (escolher 10 rimas 

6. Maria Alberta Menéres, “Dez Dedos, Dez Segredos” (escolher 5 contos) 

7. Beatrix Potter, “A História do Pedrito Coelho” OU Elizabeth Shaw, “A Ovelhinha Preta” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

Programa de MATEMÁTICA 1. ˚ ano                    Aprendizagens Essenciais 

DOMÍNIO Subdomínios / Descritores 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

 
 
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES  

1.˚ ano 

Números naturais  
1. Contar até cem  
1. Verificar que dois conjuntos têm o mesmo número de 
elementos ou determinar qual dos dois é mais numeroso 
utilizando correspondências um a um.  
2. Saber de memória a sequência dos nomes dos números 
naturais até vinte e utilizar corretamente os numerais do 
sistema decimal para os representar.  
3. Contar até vinte objetos e reconhecer que o resultado 
final não depende da ordem de contagem escolhida.  
4. Associar pela contagem diferentes conjuntos ao mesmo 
número natural, o conjunto vazio ao número zero e 
reconhecer que um conjunto tem menor número de 
elementos que outro se o resultado da contagem do 
primeiro for anterior, na ordem natural, ao resultado da 
contagem do segundo.  
5. Efetuar contagens progressivas e regressivas 
envolvendo números até cem.  
 
Sistema de numeração decimal  
2. Descodificar o sistema de numeração decimal  
1. Designar dez unidades por uma dezena e reconhecer 
que na representação «10» o algarismo «1» se encontra 
numa nova posição marcada pela colocação do «0».  
2. Saber que os números naturais entre 11 e 19 são 
compostos por uma dezena e uma, duas, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito ou nove unidades.  
3. Ler e representar qualquer número natural até 100, 
identificando o valor posicional dos algarismos que o 
compõem.  
4. Comparar números naturais até 100 tirando partido do 

valor posicional dos algarismos e utilizar corretamente os 

símbolos «<» e «>». 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

1.˚ ano 

 

 

Números naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Ler e representar números no sistema de numeração decimal até 100 e 
identificar o valor posicional de um algarismo.  

• Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a materiais 
manipuláveis (incluindo contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e 
registar as sequências numéricas obtidas, identificando e dando exemplos de 
números pares e ímpares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

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

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Sistematizador/ 

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

 
 

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

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

 
 



 

 

 

Adição  
3. Adicionar números naturais  
1. Saber que o sucessor de um número na ordem natural é 
igual a esse número mais 1.  
2. Efetuar adições envolvendo números naturais até 20, 
por manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e 
esquemas.  
3. Utilizar corretamente os símbolos «+» e «=» e os termos 
«parcela» e «soma».  
4. Reconhecer que a soma de qualquer número com zero é 
igual a esse número.  
5. Adicionar fluentemente dois números de um algarismo.  
6. Decompor um número natural inferior a 100 na soma 
das dezenas com as unidades.  
7. Decompor um número natural até 20 em somas de dois 
ou mais números de um algarismo.  
8. Adicionar mentalmente um número de dois algarismos 
com um número de um algarismo e um número de dois 
algarismos com um número de dois algarismos terminado 
em 0, nos casos em que a soma é inferior a 100. 
9. Adicionar dois quaisquer números naturais cuja soma 
seja inferior a 100, adicionando dezenas com dezenas, 
unidades com unidades com composição de dez unidades 
em uma dezena quando necessário, e privilegiando a 
representação vertical do cálculo.  
4. Resolver problemas  
1. Resolver problemas de um passo envolvendo situações 
de juntar ou acrescentar.  
 
 
 
 
 
Subtração  
5. Subtrair números naturais  
1. Efetuar subtrações envolvendo números naturais até 
por manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e 
esquemas.  
2. Utilizar corretamente o símbolo «–» e os termos 

«aditivo», «subtrativo» e «diferença». 

3. Relacionar a subtração com a adição, identificando a 

diferença entre dois números como o número que se deve 

adicionar ao subtrativo para obter o aditivo. 

 

Adição e 
subtração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e da subtração e calcular 
com os números inteiros não negativos recorrendo à representação horizontal 
do cálculo, em diferentes situações e usando diversas estratégias que 
mobilizem relações numéricas e propriedades das operações.  

• Reconhecer e utilizar diferentes representações para o mesmo número e 
relacioná-las.  

• Comparar e ordenar números, e realizar estimativas plausíveis de quantidades 
e de somas e diferenças, com e sem recurso a material concreto.  

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 
formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Efetuar a subtração de dois números por contagens 

progressivas ou regressivas de, no máximo, nove unidades. 

5. Subtrair de um número natural até um dado número de 

dezenas.  

6. Efetuar a subtração de dois números naturais até 100, 

decompondo o subtrativo em dezenas e unidades. 

 

6. Resolver problemas  

1. Resolver problemas de um passo envolvendo situações 

de retirar, comparar ou completar. 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocínio 

matemático 

 

Comunicação 

matemática 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números 
naturais, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

1.˚ ano 

Localização e orientação no espaço  
1. Situar-se e situar objetos no espaço  
1. Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações 
de posição de dois objetos.  
2. Reconhecer que um objeto está situado à frente de 
outro quando o oculta total ou parcialmente da vista de 
quem observa e utilizar corretamente as expressões «à 
frente de» e «por detrás de».  
3. Reconhecer que se um objeto estiver à frente de outro 
então o primeiro está mais perto do observador e utilizar 
corretamente as expressões «mais perto» e «mais longe».  
4. Identificar alinhamentos de três ou mais objetos 
(incluindo ou não o observador) e utilizar adequadamente 
neste contexto as expressões «situado entre», «mais 
distante de», «mais próximo de» e outras equivalentes.  
5. Utilizar o termo «ponto» para identificar a posição de 
um objeto de dimensões desprezáveis e efetuar e 
reconhecer representações de pontos alinhados e não 
alinhados.  
6. Comparar distâncias entre pares de objetos e de pontos 
utilizando deslocamentos de objetos rígidos e utilizar 
adequadamente neste contexto as expressões «à mesma 
distância», «igualmente próximo», «mais distantes», 
«mais próximos» e outras equivalentes.  
7. Identificar figuras geométricas como «geometricamente 
iguais», ou simplesmente «iguais», quando podem ser 
levadas a ocupar a mesma região do espaço por 
deslocamentos rígidos.  

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

1.˚ ano 

Localização e 
orientação no 
espaço 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, situando-se no espaço 
em relação aos outros e aos objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

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

 
Responsável/ 

Autónomo 
(C, D, E, F, G, I,J) 

 
 
 
Cuidador de si e do 

outro 
(B, E, F, G) 

 
 
 



 

 

 
 
Figuras geométricas  
2. Reconhecer e representar formas geométricas  
1. Identificar partes retilíneas de objetos e desenhos, 
representar segmentos de reta sabendo que são 
constituídos por pontos alinhados e utilizar corretamente 
os termos «segmento de reta», «extremos (ou 
extremidades) do segmento de reta» e «pontos do 
segmento de reta».  
2. Identificar pares de segmentos de reta com o mesmo 
comprimento como aqueles cujos extremos estão à 
mesma distância e saber que são geometricamente iguais.  
3. Identificar partes planas de objetos verificando que de 
certa perspetiva podem ser vistas como retilíneas.  
4. Reconhecer partes planas de objetos em posições 
variadas.  
5. Identificar, em objetos, retângulos e quadrados com 
dois lados em posição vertical e os outros dois em posição 
horizontal e reconhecer o quadrado como caso particular 
do retângulo.  
6. Identificar, em objetos e desenhos, triângulos, 
retângulos, quadrados, circunferências e círculos em 
posições variadas e utilizar corretamente os termos «lado» 
e «vértice».  
7. Representar triângulos e, em grelha quadriculada, 
retângulos e quadrados.  
8. Identificar cubos, paralelepípedos retângulos, cilindros e 
esferas.  
 
Medida  
3. Medir distâncias e comprimentos  
1. Utilizar um objeto rígido com dois pontos nele fixados 
para medir distâncias e comprimentos que possam ser 
expressos como números naturais e utilizar corretamente 
neste contexto a expressão «unidade de comprimento».  
2. Reconhecer que a medida da distância entre dois 
pontos e portanto a medida do comprimento do segmento 
de reta por eles determinado depende da unidade de 
comprimento.  
3. Efetuar medições referindo a unidade de comprimento 
utilizada.  
4. Comparar distâncias e comprimentos utilizando as 

respetivas medidas, fixada uma mesma unidade de 

comprimento. 

 

 

 

 

Figuras 
Geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 

- Comprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar e comparar sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e 
diferenças, e identificando polígonos (triângulos, quadrados, retângulos) e 
círculos nesses sólidos.  

• Descrever figuras planas, identificando as suas propriedades, e representá-las 
a partir de atributos especificados.  

• Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando 
atributos que se mantêm ou que se alteram nas figuras construídas.  

 
 
 
 
 

• Comparar e ordenar objetos de acordo com a grandeza comprimento e medi-
los utilizando unidades de medida não convencionais.  

 

 



 

 

  

4. Medir áreas  
1. Reconhecer, num quadriculado, figuras 
equidecomponíveis.  
2. Saber que duas figuras equidecomponíveis têm a 
mesma área e, por esse motivo, qualificá-las como figuras 
«equivalentes».  
3. Comparar áreas de figuras por sobreposição, 
decompondo-as previamente se necessário.  
5. Medir o tempo  
1. Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações 
temporais.  
2. Reconhecer o caráter cíclico de determinados 
fenómenos naturais e utilizá-los para contar o tempo.  
3. Utilizar e relacionar corretamente os termos «dia», 
«semana», «mês» e «ano».  
4. Conhecer o nome dos dias da semana e dos meses do 
ano.  
6. Contar dinheiro  
1. Reconhecer as diferentes moedas e notas do sistema 
monetário da Área do Euro.  
2. Saber que 1 euro é composto por 100 cêntimos. 
3. Ler quantias de dinheiro decompostas em euros e 
cêntimos envolvendo números até 100.  
4. Efetuar contagens de quantias de dinheiro envolvendo 
números até 100, utilizando apenas euros ou apenas 
cêntimos.  
5. Ordenar moedas de cêntimos de euro segundo o 

respetivo valor. 

 

 

- Tempo 

 

 

 

 

 

- Dinheiro 

 

 

 

 

Resolução de 
problemas 

 

Raciocínio 
matemático 

 

Comunicação 
matemática 

 

 

• Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, mês e 
ano) e identificar a hora como unidade de medida de tempo.  

 
 
 
 
• Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e 
usá-las em contextos diversos.  

 
 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo a 
visualização e a medida em contextos matemáticos e não matemáticos, e 
avaliar a plausibilidade dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

ORGANIZAÇÃO 
TRATAMENTO 
DE DADOS 

1.˚ ano 

1. Representar conjuntos e elementos  
1. Utilizar corretamente os termos «conjunto», 
«elemento» e as expressões «pertence ao conjunto», «não 
pertence ao conjunto» e «cardinal do conjunto».  
2. Representar graficamente conjuntos disjuntos e os 
respetivos elementos em diagramas de Venn.  
 
Representação de dados  
2. Recolher e representar conjuntos de dados  
1. Ler gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura 
representa uma unidade.  
2. Recolher e registar dados utilizando gráficos de pontos e 
pictogramas em que cada figura representa uma unidade.  

 

ORGANIZAÇÃO 
TRATAMENTO DE 
DADOS 

1.˚ ano 
Representação e 
interpretação de 
dados 

 

Resolução de 
problemas 

 

Raciocínio 
matemático 

Comunicação 
matemática 

 
• Recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos discretos 
utilizando diferentes representações e interpretar a informação representada.  

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em contextos familiares variados.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Participativo/colab
orador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável 
/autónomo 

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

 
 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 
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Perícias e 
Manipulações  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em concurso individual:  

1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo móvel, 
por baixo e por cima, com cada uma e ambas as mãos.  

2. Impulsionar uma bola de espuma para a frente e 
para cima, posicionando-a para a «BATER» com a outra 
mão acima do plano da cabeça, numa direção 
determinada.  

3. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de uma bola de 
espuma com uma e outra das faces de uma raqueta, a 
alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, 
parado e em deslocamento.  

4. SALTAR à corda no lugar e em progressão, com 
coordenação global e fluidez de movimentos.  

5. LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-LO, com as 
duas mãos.  

6. PASSAR por dentro de um arco e rolar no chão, sem 
o derrubar.  

Em concurso individual ou estafeta:  

7. DRIBLAR «alto e baixo», com a mão esquerda e 
direita, em deslocamento, sem perder o controlo da 
bola.  

8. CONDUZIR a bola dentro dos limites duma zona 
definida, mantendo-a próximo dos pés.  

Em concurso a pares:  
9. RECEBER a bola, controlando-a com o pé direito ou 

 
Em concurso individual, realizar PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES, 
relativas ao 1.º ano de escolaridade, através de ações motoras 
básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação 
do aparelho.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 

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

 
 

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

 
 

Crítico/analítico e 
autoavaliador/ 

Heteroavaliador 
(Transversal a todas as 

áreas) 
 

Indagador/ 
investigador 

e 
Sistematizador/ 

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

 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença 

(A,B,E,F,H) 
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Deslocamentos 
e Equilíbrios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquerdo, e PASSÁ-LA colocando-a ao alcance do 
companheiro.  

10. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o 
companheiro, com as mãos, antebraços e ou cabeça, 
posicionando-se no ponto de queda da bola, para a 
devolver.  

 
 
 
 
 

1. TRANSPOR obstáculos sucessivos, em corrida, 
colocados a distâncias irregulares, sem acentuadas 
mudanças de velocidade.  

2. SUBIR E DESCER, pela tração dos braços, um banco 
sueco inclinado, deitado em posição ventral e dorsal.  

3. SALTAR de um plano superior, realizando, durante o 
voo, uma figura à sua escolha ou voltas, com receção 
em pé e equilibrada.  

4. Realizar SALTOS «de coelho» no solo, com 
amplitudes variadas, evitando o avanço dos ombros no 
momento do apoio das mãos.  

5. Fazer CAMBALHOTA à frente no colchão, 
terminando a pés juntos, mantendo a mesma direção 
durante o enrolamento.  

6. Fazer CAMBALHOTA à retaguarda sobre um colchão 
num plano inclinado, com repulsão dos braços na fase 
final, terminando com as pernas afastadas.  

7. ROLAR à frente numa barra (baixa), sem interrupção 
do movimento e com receção em segurança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em percursos que integram várias habilidades, realizar 
DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS relativos ao 1.º ano de 
escolaridade; realizar ações motoras básicas de deslocamento, no 
solo e em aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua 
ação, no sentido de aproveitar as qualidades motoras possibilitadas 
pela situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionador e 

comunicador 

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

 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

cooperante/ 

responsável/ 

autónomo 

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

 

 

Cuidador de si e do 

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

H) 
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Jogos 

8. SUBIR E DESCER o espaldar percorrendo todos os 
degraus e DESLOCAR-SE para ambos os lados face ao 
espaldar.  

9. SUBIR E DESCER uma corda suspensa, com nós, com 
a ação coordenada dos membros inferiores e 
superiores.  
Em concurso individual, com coordenação e fluidez de 

movimentos:  

10. SALTAR em comprimento, após curta corrida de 
balanço e chamada a um pé numa zona elevada, com 
receção a pés juntos num colchão ou caixa de saltos.  
11. SALTAR em altura para tocar num objeto 

suspenso, após curta corrida de balanço e chamada a 
pés juntos e a um pé, com receção equilibrada. 

 
 
 

1. Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 
selecionando e realizando com intencionalidade e 
oportunidade as ações características desses jogos, 
designadamente:  

Posições de equilíbrio;  

Deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças 
de direção e de velocidade;  

Combinações de apoios variados associados com 
corrida, marcha e voltas;  

Lançamentos de precisão e à distância;  
Pontapés de precisão e à distância.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A par ou em grupos, realizar JOGOS relativos ao 1.º ano de 
escolaridade; participar em jogos ajustando a iniciativa própria, 
e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 
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Jogos de 

exploração da voz 

 

 

 

 

 

 

Jogos de 

exploração do 

corpo 

 

 

 

 

 

 

 

Dizer rimas e lengalengas 

Entoar rimas e lengalengas. 

Cantar canções. 

Reproduzir pequenas melodias. 

Experimentar sons vocais (todos os que a criança é 
capaz de produzir). 

Experimentar percussão corporal, batimentos, 
palmas. 

Acompanhar canções com gestos e percussão 
corporal. 

Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e 
instrumentais, melodias e canções gravadas. 

Associar movimentos a: pulsação, andamento, 
dinâmica, acentuação, divisão binária/terciária. 

Fazer variações bruscas de andamento 
(rápido/lento) e de intensidade (forte/fraco). 

Experimentar as potencialidades sonoras de 
materiais e objetos. 

Construir fontes sonoras elementares, introduzindo 
modificações em materiais e objetos. 

Utilizar instrumentos musicais. 

 

 

Experimentação e criação 

Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a 

conhecer as potencialidades da voz como instrumento musical.   

 

Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial 

musical. 

 

Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 

(imagens, textos, situações do quotidiano, etc.).  

 

Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças 

musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, utilizando diferentes 

fontes sonoras.  

 

Interpretação e comunicação: 

 

Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz 

(cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas.  

 

Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com 

características musicais e culturais diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e expressivas.  

 

Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de 

outros, utilizando instrumentos musicais, convencionais e não 

convencionais, de altura definida e indefinida.  

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

Crítico/analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

Respeitador da 

diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
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Jogos de 

exploração de 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 
diferenciados.  
 
 
Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas 
musicais diversificadas.   
 
Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento.  
 
 

Apropriação e reflexão 

 
Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura em repertório de referência, de épocas, 
estilos e géneros diversificados.  
 
Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais de 
diferentes estilos e géneros.  
 
Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais e outros) 
ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado.  
 
Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre 
os diferentes tipos de música. 

 
Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e 
multimédia ou outro, utilizando vocabulário apropriado, 
reconhecendo a música como construção social, património e fator de 
identidade cultural. 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador/ 

desenvolvimento da 

linguagem e da 

oralidade 

(A, B, D, E, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

Participativo/ 

Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/ 

autónomo 

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

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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Descoberta e 

Organização 

Progressiva de 

Volumes 

 

Modelagem e 

escultura 

Construções 

 

Descoberta e 
organização 

progressiva de 
superfícies 

 
 
 
 
 
 
 

Desenho 

 

 

Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade: 
terra, areia, barro, massa de cores. 

Modelar usando apenas as mãos. 

Fazer e desmanchar construções. 

Ligar/colar elementos para uma construção. 

Desmontar e montar objetos. 

Inventar novos objetos utilizando materiais ou objetos 
recuperados. 

 Construir: brinquedos, jogos, máscaras, adereços. 

Fazer construções a partir de representação no plano 

(aldeias, maquetas 

Desenhar na areia, em terra molhada. 

 

 

 

Desenhar no chão do recreio. 

Desenhar no quadro da sala. 

Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, 

giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, lápis de cera, 

 

Apropriação e reflexão 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local 

como global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, 

assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, banda desenhada, 

design, arquitetura, artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), utilizando um vocabulário específico e 

adequado. 

 

Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura, padrão, proporção e desproporção, plano, luz, espaço, volume, 

movimento, ritmo, matéria, entre outros), integrada em diferentes 

contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e geografias). 

 

 

 

Interpretação e comunicação 

 
Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) realidade(s).  
 
Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual.  
 
Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 
visuais. 
 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

Crítico/analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 

diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 



 

 

 

 

 

Pintura 

Exploração de 
técnicas diversas 

de expressão 
 
 

 

 

Recorte, colagem, 
dobragem 

 

 

 

Impressão 

 

Tecelagem e 
costura 

 

 

 

 

Cartazes 

feltros, tintas, pincéis … 

Utilizando suportes de: diferentes tamanhos, 

diferentes espessuras, diferentes texturas, diferentes 

cores 

Desenhar jogos no recreio.  

Ilustrar de forma pessoal. 

Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 

Contornar objetos, formas, pessoas. 

Desenhar sobre um suporte previamente preparado 

(com anilinas, tinta de escrever …). 

Pintar livremente em suportes neutros. 

Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, 

trinchas, pincéis, rolos, com pigmentos naturais, 

guache, aguarela, anilinas, tintas de água… 

Fazer experiências de mistura de cores. 

Pintar superfícies e, por descoloração, desenhar. 

Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície 

pintada. 

Fazer pintura soprada;  

Fazer pintura lavada. 

Pintar utilizando dois materiais diferentes (guache e 

cola, guache e tinta da China …). 

Pintar cenários, adereços, construções. 

Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) 
gosto(s): escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar 
juízos críticos.  

 

Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras 
narrativas visuais.  
 
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 
 

Experimentação e criação 

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

Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes 

critérios de argumentação. 

 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

autónomo 

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

 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar as possibilidades de diferentes materiais: 
elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, objetos 
recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações… 
rasgando, desfiando, recortando, amassando, 
dobrando… procurando formas, cores, texturas, 
espessuras… 

Fazer composições colando: diferentes materiais 
rasgados, desfiados, diferentes materiais cortados. 

Fazer dobragens. 

Estampar elementos naturais. 

Fazer monotipias. 

Fazer estampagem de água e tinta oleosa. 

Estampar utilizando moldes — positivo e negativo — 
feitos em cartão, plástico … 

Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, cortiça …).  

Utilizar, em tapeçarias, diferentes materiais: tecidos, 
tiras de pano, lãs, botões, cordas, elementos naturais. 

Desfazer diferentes texturas: tecidos, malhas, cordas, 
elementos naturais … 

Entrançar. 

Tecer em teares de cartão. 

Colaborar em tapeçarias de elementos cosidos, 
elaborados a partir de desenhos imaginados pelas 
crianças. 

 

Fazer composições com fim comunicativo (usando a 

imagem, a palavra, a imagem e a palavra): recortando 

e colando elementos. 
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Dança 
APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em situação de exploração individual do 

movimento, de acordo com a marcação rítmica do 

professor e ou dos colegas: 

1.1. Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as 

direções, sentidos e zonas), nas diferentes formas de 

locomoção, no ritmo-sequência dos apoios 

correspondente à marcação dos diferentes 

compassos simples (binário, ternário e quaternário), 

combinando «lento-rápido», «forte-fraco» e «pausa--

contínuo»: 

1.1.1. Combinar o andar, o correr, o saltitar, o 

deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, o rodopiar, 

etc., em todas as direções e sentidos definidos pela 

orientação corporal. 

1.1.2. Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, 

 

 

 

 

  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 

Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo 
(na totalidade, pelas partes, superfícies ou articulações) através 
de movimentos locomotores e não locomotores (passos, 
deslocamentos, gestos, equilíbrios, quedas, posturas, voltas, 
saltos), diferentes formas de ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou 
partilhável: no lugar, utilizando trajetórias - curvilíneas e 
retilíneas, direções - frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo, 
direito e diagonais, planos -frontal, sagital, horizontal, níveis 
superior, médio e inferior, volumes/dimensão -grande e pequeno, 
extensão -longe, perto), ou na organização da forma (uníssono; 
com início, meio e fim; sintonia/oposição).  
 
 
Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas 
pelo professor, integrando diferentes elementos do Tempo 
(pulsação, velocidade, duração, longo/curto, rápido/sustentado, 
padrões rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco). 
 
 
Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os 
diversos elementos do movimento, com os outros -a par, em 
grupo, destacando a organização espacial (à roda, em colunas, em 
filas), o tipo de conexão a estabelecer com o movimento (a imitar, 
em espelho, em oposição, em colaboração), com diferentes 
objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças de vestuário, etc.) e 
ambiências várias do concreto/literal ao abstrato pela exploração 
do imaginário (interior/exterior, como se andasse sobre: areia, 
lama, neve/fogo, etc.).  

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

Crítico/analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a andar e a correr em diferentes direções e sentidos 

definidos pela orientação corporal, variando os apoios 

(dois-dois, um-dois, dois-um, um-mesmo, um-outro). 

1.1.3. Utilizar combinações pessoais de movimentos 

locomotores e não locomotores para expressar a sua 

sensibilidade a temas sugeridos pelo professor 

(imagens, sensações, emoções, histórias, canções, 

etc.), que inspirem diferentes modos e qualidades de 

movimento. 

 

2. Em situação de exploração individual do 

movimento, com ambiente musical adequado, a partir 

de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 

pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a 

marcação rítmica: 

 

 

2.1. Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 

movimentos, definindo uma «figura livre» (à sua 

escolha), durante cada pausa da música, da marcação 

ou outro sinal combinado. 

2.2. Acentuar determinado estímulo musical com 

movimentos locomotores e não locomotores 

dissociando a ação das diferentes partes do corpo. 

 
Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e 
artístico, através da observação de diversas manifestações 
artísticas (dança clássica, danças tradicionais – nacionais e 
internacionais -, danças sociais, dança moderna/contemporânea, 
danças de rua, etc.), em diversos contextos.   
 
 
Relacionar a apresentação de obras de dança com o património 
cultural e artístico, compreendendo e valorizando as diferenças 
enquanto fator de identidade social e cultural.   
 
Contextualizar conceitos fundamentais dos universos 
coreográficos/performativos (ensaio, ensaio geral, espetáculo, 
palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 
espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, 
intérprete, criador-intérprete, solo, dueto, pas-de-deux, 
improvisação, composição, motivo, frase de movimento, Lento e 

Rápido, mudança de peso, diferença entre passo e Tap/toque/touch, 
entre outros). 
 

Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, 
melhoria da autoestima, etc.) e valor do desempenho artístico 
(social, cultural) e interagir com os colegas e professor sobre as 
experiências de dança, argumentando as suas opiniões e 
aceitando as dos outros. 
 
Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário 
desenvolvido, através de um desempenho expressivo-formal, em 
consonância com os contextos e os materiais da intervenção 
performativa, pela adequação entre o domínio dos princípios de 
movimento envolvidos e a expressividade inerente à 
interpretação.  
 
Interagir com os colegas, no sentido da procura do sucesso 
pessoal e o do grupo, na apresentação da performance, e com as 
audiências, recebendo e aceitando as críticas.   
 
Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança 
observados em diferentes contextos (sala de aula, escola, vídeos, 
espetáculos de diferentes estilos), mobilizando o vocabulário e 
conhecimentos desenvolvidos para a explicitação dos aspetos que 

diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

Comunicador/ 

desenvolvimento da 

linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerar mais significativos (o que mais gostou, sugestão de 
melhoria, o que aprendeu de novo, por exemplo). 
 
 
Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações 
do quotidiano, solicitações do professor, ideias suas ou dos 
colegas com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 
evidenciando capacidade de exploração e de composição.  
 
Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários 
(visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas (solicitados 
pelo professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, situações 
problema) mobilizando os materiais coreográficos desenvolvidos. 
 
Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de 
movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados 
concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou 
parcialmente condicionada) e composição (antecipando 
intencionalmente formas de entrada, progressão na ação, e de 
finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

Apresentar soluções diversificadas na exploração, 

improvisação, transformação, seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos para situações-

problema propostas, sugeridas por si e/ou colegas, ou em 

sequência de estímulos (visuais, cinestésicos, auditivos, etc.).  

Inventar símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou formas 
desenhadas), não convencionais, para representação de 
algumas sequências de dança (posição do corpo, evolução 
no espaço, organização relacional, etc.). 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

autónomo 

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

 

 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO 

 Aprendizagens Essenciais  

Domínio Conteúdos programáticos Conhecimentos capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 

 

 

Jogos de 
exploração do 

corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentar-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos 
pares. 

Explorar as atitudes de imobilidade-mobilidade, 
contração-descontração, tensão-relaxamento. 

Explorar a respiração torácica  
e abdominal. 

Explorar o movimento global do seu corpo da menor à 
maior amplitude. 

Explorar movimentos segmentares do seu corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 
Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro 
(comédia, drama, etc). 
 
Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando 
relações com outras artes e áreas de conhecimento.  
 
Analisar os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário 
adequado e específico e articulando o conhecimento de aspetos 
contextuais (relativos ao texto, à montagem, ao momento da 
apresentação, etc.) com uma interpretação pessoal.  
 
Identificar, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da 
ação dramática.  
 
Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) para 
caracterizar personagens e ambiências. 
 
 

Interpretação e comunicação 
 
 
Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 
improvisação e representação.  
 
Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional: estrutura 
– monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; 
componentes textuais – falas e didascálias. 

 

Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

 

 

 

Crítico/analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 
diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

Jogos de 
exploração da 

voz 

 

 

 

 

 

Experimentar maneiras diferentes de produzir sons. 

Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 

Reproduzir sons do meio ambiente. 

Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos. 

 

 



 

 

 

 

Jogos de 
exploração do 

espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos de 
exploração de 

objetos 

Jogos 
dramáticos 

 

Linguagem não 
verbal 

 

 

Linguagem 
verbal 

 

 

Linguagem 
verbal e gestual 

Explorar o espaço circundante. 

Explorar deslocações simples seguindo trajetos 
diversos. 

Explorar diferentes formas de se deslocar: de 
diferentes seres (reais ou imaginados9 em locais com 
diferentes características. 

Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 
auditivas, táteis.  

Deslocar-se em coordenação com um par. 

Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto). 

Explorar mudanças de nível: individualmente, aos 
pares, em pequenos grupos. 

 

Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

Explorar as relações possíveis do corpo com os 
objetos. 

Deslocar-se com o apoio de um objeto, 
individualmente ou em coordenação com um par. 

Explorar as transformações de objetos imaginando-os 
com outras características e utilizando-os em ações. 

Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em 
situações de interação: a dois, em pequeno grupo. 

Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, 
movimentos. 

Reagir espontaneamente, por gestos/movimentos a: 
sons, palavras, ilustrações, atitudes, gestos. 

Reproduzir movimentos em espelho. 

Improvisar individualmente atitudes, gestos, 
movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros 
ou verbais um objeto real ou imaginário, um tema. 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 

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.). 

 
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.  

 
Construir personagens, em situações distintas e com diferentes 
finalidades. 
 
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”.  

 
Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, 
as opções de movimento e escolhas vocais utilizados para 
comunicar uma ideia. 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Autoavaliador (transversal 
às áreas); 

 

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

Responsável/ 
autónomo 

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

 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 

 



 

 

 
Participar na elaboração oral de uma história. 

Improvisar um diálogo ou uma pequena história: a 
dois a partir de uma ilustração, uma série de imagens, 
um som, um objeto. 

Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: 
recitando. 

 

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos ligados a uma ação precisa: em interação 
com o outro. 

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos, constituindo sequências de ações – 
situações recriadas ou imaginadas, a partir de: 
objetos, um local, uma ação, personagens. 

Improvisar situações usando diferentes tipos de 
máscaras. 

Utilizar diversos tipos de sombras (chinesas)Utilizar 
máscaras, fantoches. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OFERTA COMPLEMENTAR: * 

 CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS/ EDUCAÇÂO AMBIENTAL/ VALORES DE CIDADANIA/PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE EM MEIO ESCOLAR 

 
 

Objetivos 

 
 

 
 

Ciências Experimentais 

- Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a temática das ciências, articulando com os conteúdos programáticos do 3.º ano. 

- Fomentar nos alunos o gosto pelas ciências. 

- Impulsionar a experimentação e observação de fenómenos do quotidiano, facilmente explicáveis com termos científicos. 

- Criar hábitos de utilização do método científico na experimentação e observação do meio envolvente. 

- Desenvolver o trabalho colaborativo. 

- Desenvolver a compreensão de conceitos científicos. 

- Promover o uso de vocabulário de forma natural e quotidiana pelos alunos, de acordo com as experiências realizadas. 

- Desenvolver o pensamento crítico, dedutivo e criativo dos alunos. 

- Fomentar a observação e descrição. 

- Desenvolver o espírito científico dos alunos e o gosto pela investigação. 

- Interdisciplinar com as restantes áreas. 

Educação Ambiental 

- Alterar hábitos pessoais que contribuem para a diminuição da poluição do meio ambiente. 

 
- Reconhecer o meio ambiente como património universal que por todos deve ser preservado. 
 
 -Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente próximo sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, nomeadamente comportamentos que 
visem os três “R” 
 
- Respeitar os seres vivos de modo a proporcionar-lhes as melhores condições de vida. 
 
 -Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu quotidiano. 
 

Valores de cidadania 

- Conviver com os colegas, em plena integração. 

 -Desempenhar as suas funções. 



 

 

 

- Ajudar os companheiros. 

- Promover a partilha e os valores da convivência. 

- Reconhecer a importância do cumprimento das regras (na sala de aula, fora da sala de aula, na rua, em casa…). 
 

Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar 

Alimentação e Atividade Física  

- Conhecer a roda dos alimentos. 
 
- Compreender a necessidade de uma alimentação variada. 
 
- Compreender a importância de adotar regimes alimentares saudáveis. 
 
-Saúde mental e atividade física 
 
- Atividade “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes” 
 
- Saúde mental e prevenção de violência 
 
 - Educação sexual. 

- O seu corpo.  

- Valorizar todas as partes do corpo. 

- Reconhecer a identidade sexual. 
 
- A saúde do seu corpo. 
- TIC 

 

 

 

 



 

 

 

Apoio ao Estudo 

Domínio 
AE: Conhecimentos, capacidades 

e atitudes 
Ações Estratégicas de Ensino Orientadas para o 

Perfil do Aluno 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

Enquadramento (articulação 
com Projetos/ estruturas / 
PAA) Interdisciplinaridade 

 
Competências de 
Trabalho/estudo 

- Organização individual 
 
 
 
 
 

- Técnicas de trabalho/estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo Orientado 
- Tarefas de 

remediação/consolidação 
 
 
 
 

 

 
Aprendizagens transversais a 
trabalhar neste período nas 
diferentes áreas. 
 

 
 
Desenvolver nos alunos a capacidade de 

identificar e analisar estratégias de estudo, de 

acordo com as suas características individuais. 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 

reconhecer as suas motivações e interesses e de 

concretizá-los em atividades diversas. 

 Desenvolver o gosto pelo trabalho e pelo 

estudo. 

Desenvolver a iniciativa, a persistência, a 

responsabilidade e a criatividade.e 

 Aumentar a autoestima e autoconfiança. 

Desenvolver competências sociais: o respeito 

pelos outros, a cooperação, a comunicação. 

 Capacitar para uma aprendizagem cada vez 

mais autónoma. 

- Contribuir para o sucesso escolar. 
 
 
 
 

 
Responsável/autónomo 

(A, B, C, I, J) 
 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Leitor 

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

Questionador 

(A, F, G, I, J) 
 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Responsável/autónomo 

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

Comunicador 

(A,B,D,E,H) 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

 


