
 
 
 
 

Departamento: 1º Ciclo – CONSELHO DE DOCENTES DO 3.º E 4.º ANOS DE ESCOLARIDADE 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DO 4.º ANO                             2021 / 2022 
 

ESTUDO DO MEIO  

Programa de Estudo do Meio 4º ano Aprendizagens Essenciais  

DOMÍNIO Descritores /conteúdos programáticos 
ORGANIZADOR 

(Domínio) 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

NATUREZA 

À descoberta 
de si mesmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE 

À descoberta 
dos outros e 

das 
instituições 

 
 
 
 
 

 

Bloco 1 – À descoberta de si mesmo 

 O seu corpo 
- Os ossos 
- O crânio 
- A coluna vertebral 
- Os membros 
- As articulações 
- Os músculos 
- Manter a forma 

 A segurança do seu corpo 
- A exposição ao Sol 

- Fotoeducação para uma boa fotoproteção 
- Os meios de proteção 
- Que cor do semáforo corresponde à minha 
pele? 
- Regras de primeiros socorros 
- Prevenção de incêndios 
- Os sismos 
- Regras de segurança antes, durante e depois 
de um sismo 
 

Bloco 2 – Á descoberta dos outros e das 
instituições 
 

 O passado do meio local e o 
passado nacional 
- O passado do meio local 
- A História 
- Os primeiros povos 
- A romanização 

 
 
Natureza 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedade 

 

Descrever, de forma simplificada, e com recurso a 
representações, os sistemas digestivo, respiratório, 
circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o 
seu bom funcionamento implica cuidados específicos.  
 
Conhecer algumas modificações biológicas e 
comportamentais que ocorrem na adolescência.  
 
Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, 
por exemplo, a pele como primeira barreira de proteção e 
de prevenção de doenças.  
 

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com 
segurança, respeito e responsabilidade, tomando 
consciência de que o seu uso abusivo gera dependência 
(jogos, redes sociais, etc.).  
 
 
 
 

Construir um friso cronológico com os factos e as datas 
relevantes da História de Portugal, destacando a formação 
de Portugal, a época da expansão marítima, o período 
filipino e a Restauração, a implantação da República e o 
25 de Abril. 
 

Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 
 
 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

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

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fatores de romanização 
- A queda do Império Romano 
- A chegada dos Muçulmanos 
- A Reconquista Cristã 
- A formação de Portugal 
- A 1ª Dinastia 
- A 2ª Dinastia 
- As primeiras etapas da Expansão Marítima 
Portuguesa 
- As consequências dos descobrimentos 
portugueses 
- A 3ª Dinastia 
- A 4ª Dinastia 
- O fim da monarquia 
- A Implantação da República 
- A Ditadura 
- A Democracia 
- Factos históricos que deram origem a feriados 
nacionais 
- Reconhecer Símbolos Nacionais 

relacionados com os factos relevantes da história de 
Portugal, com recurso a fontes documentais. 
 

Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a 
obtenção de liberdades e direitos. 
 

Reconhecer a importância da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para a construção de uma sociedade 
mais justa. 
 

Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - 
local, nacional, etc.- identificando na paisagem elementos 
naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos 
e estátuas, etc.), costumes, tradições, símbolos e 
efemérides.  
 

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

NATUREZA 

À descoberta 
do ambiente 

natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bloco 3- À descoberta do ambiente natural 

 Aspetos físicos do meio 
- A água 
- Os estados físicos da água 
- As águas superficiais 
- A água doce 
- A água salgada 
- Águas subterrâneas 
- O ciclo da água 
- A condensação 
- A solidificação e a fusão 
- A evaporação 
 

 Os astros 

- As fases da Lua 
- A forma da Terra 
 
 
 
 
 

 

 

 

NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer de que forma a atividade humana interfere 
no oceano (poluição, alterações nas zonas costeiras e rios, 
etc.) 

Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos 
físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.) com a 
distribuição espacial de fenómenos humanos (população, 
atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.  
 

 

 

 

 

Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-
o de diversas formas.  
 
Utilizar diversos processos para referenciar os pontos 
cardeais (posição do Sol, bússola, estrela polar), na 
orientação, localização e deslocação à superfície da Terra.  
 

 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
 
 
 

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

 

 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDADE / 

NATUREZA / 

TECNOLOGIA 

À descoberta 
das inter- 
-relações 

entre 
espaços 

 
 

 Aspetos físicos de Portugal 
- Os rios 
- As serras 
 

 

 

 

 

 

 

Bloco 4- À descoberta das inter-relações 
entre espaços 
 

 Contacto entre a terra e o mar 
- Os diferentes aspetos da costa 
- Aspetos da costa portuguesa 
- O arquipélago da Madeira 
- O arquipélago dos Açores 
- A sinalização da costa 

 Os aglomerados populacionais 

 Portugal na Europa e no Mundo 

- Portugal nas representações da Terra 
- Portugal na Europa 
- Portugal na Península Ibérica 
- Os países lusófonos e principais destinos de 
emigração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGIA 

Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas 
(em suporte de papel ou digital), para localizar formas de 
relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.  
 

Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, 
através de observação direta ou indireta (imagens fixas ou 
animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, 
utilizando vocabulário geográfico adequado.  
 

 

Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, 
etc.) como manifestações da dinâmica e da estrutura 
interna da Terra e como agentes modificadores da 
paisagem. 
 

Conhecer o número de Estados pertencentes à União 
Europeia, localizando alguns estados-membros num mapa 
da Europa. 
 

Reconhecer a existência de fluxos migratórios, 
temporários ou de longa duração, identificando causas e 
consequências para os territórios envolvidos. 

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

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

 
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) 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

À descoberta 
dos materiais 

e objetos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloco 5- À descoberta dos materiais e 
objetos 

 Realizar experiências com materiais e 
objetos 

- Os materiais e os estados da matéria 
- Os materiais e as variações da temperatura 
- Os comportamentos dos materiais com as 
variações da temperatura 

 Realizar experiências com água 

 Realizar experiências com a eletricidade 

 Realizar experiências com o ar 

 Reconhecer a existência do oxigénio nas 

 

TECNOLOGIA 

 

Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos 
circuitos elétricos, indicando se são isoladores ou 
condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem 
como as regras de segurança na sua utilização.  
 

Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), 
utilizados no passado e no presente, relacionando-os com 
os materiais utilizados no seu fabrico, para constatar 
permanências e evoluções.  
 

 
Sistematizador/ 

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

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDADE / 

NATUREZA / 

TECNOLOGIA 

À descoberta 
das inter- 
-relações 

entre a 
Natureza e a 
Sociedade 

 

 

combustões 

- A pressão atmosférica 

 Realizar experiências com o som 

 Manusear objetos em situações concretas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloco 6- À descoberta das inter-relações 
entre a Natureza e a Sociedade 

 Principais atividades produtivas nacionais 
- O setor primário 
- O setor secundário 
- O setor terciário 
- A agricultura 
- A silvicultura 
- A pecuária 
- A pesca 
- Principais produtos piscatórios 
- A indústria 
- O comércio 
- Locais de comércio 
- Os serviços 
- A qualidade do ambiente 
- O nosso papel na preservação do ambiente 
- Esta é a política dos 5R’s 
- A qualidade do ar 
- A qualidade da água 
- A poluição sonora 
- Os desequilíbrios ambientais 
- O Parque Nacional Peneda-Gerês 

  

 
 
 
 
 
 

Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de 
acordo com as suas propriedades (cor, textura, dureza, 
cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua 
aplicabilidade. 
 
Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região 
(áreas agrícolas, florestais, industriais ou turísticas), 
comparando 
com os de outras regiões. 
 

Identificar plantas e animais em vias de extinção ou 
mesmo extintos, investigando as razões que conduziram a 
essa situação.  
 
Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a 
evolução da sociedade, relacionando objetos, 
equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes 
necessidades e problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da ocorrência de catástrofes naturais 
e tecnológicas, saúde, telecomunicações, transportes, 
etc.).  
 
Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou 
reciclagem de materiais (catavento, forno solar, etc.). 
 
Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar resultados e saber comunicá-los, 
reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
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 4º ano         Aprendizagens Essenciais  

DOMÍNIO Descritores 
ORGANIZADOR 

(Domínio) 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

ORALIDADE 

 

 Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e 

preciso, e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

 Informar, explicar. 
 Justificar opiniões, atitudes, opções. 
 Apresentar oralmente um tema previamente 

planificado. 
 Fazer perguntas sobre um determinado trabalho. 
 Debater ideias. 
 Distinguir informação essencial de acessório.  
 Identificar diferentes graus de formalidade em 

discursos ouvidos. 
 Distinguir informação essencial de acessório. 
 Diferenciar facto de opinião. 
 Identificar informação implícita e explícita. 
 Informar, explicar. 
 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e 

preciso. 
 Usar a palavra de forma audível com boa 

articulação, entoação e ritmos adequados. 
 Precisar ou resumir ideias. 
 Usar a palavra de forma audível com boa 

articulação, entoação e ritmos adequados. 
 Precisar ou resumir ideias. 
 Adaptar o discurso às situações de comunicação 

e à natureza dos interlocutores 
 Debater ideias. 
 Precisar ou resumir ideias. 

 

Compreensão 
 

 

Expressão 

● Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

registá-la por meio de técnicas diversas. 

 Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, 

essencial e acessório, denotação e conotação. 

 Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros.  
 

 Planear, produzir e avaliar discursos orais breves, com vocabulário 
variado e frases complexas, individualmente ou em grupo.  

 

 Participar com empenho em atividades de expressão oral orientada, 
respeitando regras e papéis específicos.  

 

 Realizar exposições breves, a partir de planificação.  
 

 Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma 

audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados.  

 Assegurar contacto visual com a audiência (postura corporal, 
expressão facial, olhar). 

 

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  

   Descodificar palavras com fluência crescente 
(não só palavras dissilábicas de 4 a 6 letras 
como trissilábicas de 7 ou mais letras): 

LEITURA E ESCRITA  

Leitura 

 Ler textos com características narrativas e descritivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias e em suportes 
variados.  

Conhecedor/  
sabedor/ culto/  

informado  



 

 

 decodificação altamente eficiente e identificação 
automática da palavra. 

 Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas (…) 

 Utilizar adequadamente os seguintes sinais de 
pontuação: dois pontos (introdução de 
enumerações); reticências; vírgula (deslocação 
de elementos na frase). 

 Procurar informação em suporte de escrita 
variados. 

 Utilizar uma caligrafia legível. 
 Escrever com correção ortográfica e de 

pontuação. 
 Usar vocabulário adequado e específico dos 

temas tratados no texto. 
 Escrever pequenas narrativas, integrando os 

elementos quem, quando, onde, o quê, como e 
respeitando a sequência que contemple: 
apresentação do cenário e das personagens, 
ação e conclusão. 

 Ler um texto com articulação e entoação corretas 
e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 125 
palavras por minuto. 

 Ler textos narrativos, descrições, retratos, 
notícias, cartas, convites, avisos, textos de 
enciclopédias e de dicionários, e banda 
desenhada. 

 Registar ideias relacionadas com o tema, 
organizando-as e hierarquizando-as. 

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 
 Escrever cartas, avisos e convites. 
 Escrever pequenos textos informativos. 
 Escrever pequenos poemas rimados. 
 Ler um texto com articulação e entoação correta. 
 Reconhecer o significado de novas palavras. 
 Identificar o tema ou assunto do texto. 
 Registar ideias relacionadas com o tema. 
 Escrever descrições de pessoas, objetos ou 

paisagens. 
 Escrever um texto em situação de ditado, sem 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da 
entrada de dicionário e do aviso (estruturação, finalidade).  

 

 Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do 
sentido dos textos.  

 

 Realizar leitura silenciosa e autónoma.  

 Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.  

 

 Explicitar ideias-chave do texto.  
 

 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
  

 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 

 

 Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com 
descrição e relato do discurso das personagens, representado por 
meio de discurso direto e de discurso indireto.  

 

 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados 
de modo individual e/ou em grupo.  

 

 Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de 

consequência e finalidade.  

 Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da 
revisão com vista ao aperfeiçoamento de texto. 
  

 Redigir textos com utilização correta das formas de representação 

escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e 

sinais auxiliares da escrita).  

 Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e 
adequados às convenções de representação gráfica. 

 

 

 

(A, B, G, I, J)  
 

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

 
Sistematizador/  

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

 
Leitor  

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

Criativo  

(A, C, D, J) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

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

 
Indagador/ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cometer erros. 
 Escrever pequenas narrativas integrando os 

elementos “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e 
“como”. 

 Escrever diálogos com encadeamento lógico. 
 Procurar informação em suporte de escrita 

variados. 
 Ler corretamente um mínimo de 95 palavras de 

uma lista. 
 Identificar, por expressões de sentido 

equivalente, informações contidas explicitamente 
em textos narrativos, informativos e descritivos, 
de cerca de 400 palavras. 

 Identificar segmentos de texto que não 
compreendeu. 

 Realizar ao longo da leitura, oralmente ou por 
escrito, sínteses parciais. 

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 
 Redigir textos, utilizando os mecanismos de 

coesão e coerência adequados. 
 Utilizar os parenteses curvos. 
 Escrever falas, diálogos ou legendas para banda 

desenhada. 
 

INICIAÇÃO À 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  

 

 Ler e ouvir ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e 

lidos. 
 Ler e apreciar textos literários. 
 Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. 
 Ouvir ler e ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e 

lidos. 
 Ler para apreciar textos literários. 
 Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. 
 Ouvir ler e ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e 

lidos. 
 Ler para apreciar textos literários. 
 Ler em termos pessoais. 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

 

 Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo 
criativo.  

 

 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 

 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 a organização interna e externa de textos poéticos, 
narrativos e dramáticos.  

 

 Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto 
(onomatopeias, trocadilhos, interjeições, comparações).  

 

 Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e 
segurança, poemas memorizados.  

 

Conhecedor/  
sabedor/ culto/  

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

 
Indagador/  

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

 
Criativo  

(A, C, D, J)  
 

Responsável/  
autónomo  

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



 

 

 Participar, de forma responsável e cooperante, em representações 
de textos dramáticos literários.  

 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por 

histórias ou poemas ouvidos ou lidos.  

 Desenvolver um projeto de leitura em que se integre compreensão 
da obra, questionamento e motivação de escrita do autor.  

 

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

 
Leitor  

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

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

GRAMÁTICA  
 

 Ditongos nasais e orais. 
 Divisão silábica. 
 Classificação de palavras quanto ao número de 

sílabas. 
 Classificação quanto à posição da sílaba tónica. 
 Família de palavras 
 Sinónimos e antónimos 
 Nomes comuns, próprios e comuns coletivos 
 Nomes variação em número, género e grau 
 Adjetivos 
 Graus dos adjetivos 
 Adjetivos numerais 
 Quantificadores numerais 
 Verbos 
 Conjugação  
 Verbos regulares e irregulares 
 Tempos verbais 
 Modos verbais: indicativo e imperativo 
 Discurso direto e indireto 
 Determinantes artigos definidos e indefinidos 
 Palavras simples e complexas 
 Prefixação e sufixação 
 Pronomes pessoais 
 Pronomes possessivos 
 Pronomes demonstrativos 
 Advérbios 
 Onomatopeias 

GRAMÁTICA 

 

Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), 
preposição, pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, 
possessivo e demonstrativo).  
 
Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo 
indicativo e no modo imperativo.  
 
Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 
adjetivos.  
 
Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.  
 
Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em 
frases com negação e com advérbios pré-verbais.  
 
Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, 
em textos orais e escritos.  
 
Aplicar processos de expansão e redução de frases.  

Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua 

estrutura interna (base, radical e afixos).  

 
Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não 
correspondam ao sentido literal.  
 
Compreender regras de derivação das palavras e formas de organização 
do léxico (famílias de palavras).  
 
Reconhecer onomatopeias.  

Explicitar regras de ortografia. 

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 – 4.º ANO 

 

1 - Hans Christian Andresen - A princesa e a ervilha.  
2 - Luísa Dacosta - História com recadinho. 
3 - António Manuel Couto Viana - Para cada um seu modo de ver. 
4 - Hans Christian Andresen - O senhor Morfeu. 
5 - Matilde Rosa Araújo - O romancinho verde. 
6 - António Torrado - A Raposa e o Corvo. 
7 - Hans Christian Andresen - O rei vai nu. 
8 - José Saramago - A maior flor do mundo. 
9 - Oscar Wilde - O gigante egoísta. 
10 - Oscar Wilde - O Príncipe Feliz. 
11 - Mia Couto - O mar. 
12 - Hans Christian Andresen - O rouxinol. 
13 - António Torrado - Serafim e Malacueco na corte do rei Escama. 
 
 



 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Programa de Matemática 4º ano Aprendizagens Essenciais 

DOMÍNIO Subdomínios / Descritores 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES  
 

Números naturais 

 Números maiores que o milhão. 

 Representar números numa reta numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
Adição, subtração, multiplicação e divisão 
 

 Utilização de uma tabuada para dividir 

 Simplificar o algoritmo da divisão: divisor com 1 algarismo 
e dividendo maior que 10 vezes o divisor. 

 Algoritmo da divisão simplificado: caso geral. 

 Divisores de um número natural. 

 Multiplicar por 10, 100 e 1000 e por 0,1, 0,01 e 0,001. 

 Dividir por 10, 100 e 1000 e por 0,1, 0,01 e 0,001. 

 Percentagens. 

 Algoritmo da multiplicação com números na forma de 
dízima. 

 Algoritmo da divisão com números na forma de dízima. 

 Adicionar e subtrair números racionais na forma de fração. 

 Multiplicar e dividir números racionais na forma de fração. 

 Adição e subtração de números decimais. 
 

 
Números racionais não negativos 

 Números racionais na forma de fração. 

 Frações equivalentes. 

 Simplificar frações. 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

Números naturais 

 

 

 

 

 

Adição, subtração, 

multiplicação e 

divisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números racionais 

não negativos 

 

Ler e representar números no sistema de 
numeração decimal até ao milhão, identificar o valor 
posicional de um algarismo e relacionar os valores 
das diferentes ordens e classes.  

 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar 
estimativas do resultado de operações e avaliar a 
sua razoabilidade.  
  

• Reconhecer relações numéricas e 
propriedades das operações e utilizá-las em 
situações de cálculo.  
• Reconhecer e memorizar factos básicos da 

multiplicação e da divisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular com números racionais não negativos 
na representação decimal, recorrendo ao 
cálculo mental e a algoritmos.  
 

 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J)  

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 

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

 
Respeitador da 

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

 
  

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

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

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

 
Autoavaliador 



 

 

 Frações decimais. 

 Diferentes representações de números racionais não 
negativos. 

 Ordenar números na forma de dízima. 

 Reconhecer equivalências. 

 Representar números racionais na forma de dízima. 
 

 
 
 
Resolução de problemas 

 Resolver problemas aplicando diferentes estratégias. 

 Resolver problemas implicando um, dois ou três passos. 
 
 
 
 
Raciocínio matemático 

 Calcular aproximações à décima, à centésima e à 
milésima. 

 
 
 
Comunicação matemática 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

 

 

 

Raciocínio 

matemático 

 

 

 

 

Comunicação 

matemática 

• Representar números racionais não 

negativos na forma de fração, decimal e 

percentagem, estabelecer relações entre as 

diferentes representações e utilizá-los em 

diferentes contextos, matemáticos e não 

matemáticos.  

 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de 
problemas com números racionais não 
negativos, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 
resultados.  
 
 
 
Reconhecer regularidades em sequências e em 
tabelas numéricas, e formular e testar 
conjeturas.  
 
 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia).  
 
• Desenvolver interesse pela Matemática e 
valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade 
humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades 
e conhecimentos matemáticos, e a capacidade 
de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem.  

(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) 



 

 

 
• 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 
 

Localização e orientação no espaço 

 Ângulos. 

 Amplitudes e ângulos geometricamente iguais. 

 Identificar ângulos. 

 Ângulos convexos, côncavos e verticalmente opostos. 

 Ângulo nulo, raso e giro. 

 Ângulos adjacentes. 

 Ângulos retos, agudos e obtusos. 

 Retas concorrentes, retas paralelas e retas 

perpendiculares. 

Figuras/sólidos geométricos 

 Elementos dos polígonos. 

 Classificação de polígonos. 

 Sólidos geométricos (primas e pirâmides). 

 Planificação de prismas. 

 

Medida 

Comprimento e área 

 Pavimentações. 

 Área de uma figura. 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

Localização e 
orientação no 

espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

Medida: 

Comprimento e 

Área  

 

Identificar ângulos em polígonos e distinguir 
diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, 
raso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhar e descrever a posição de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos 
e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em 
grelhas quadriculadas. (3º ano) 
 

 

 

Medir comprimentos, áreas, volumes, 
capacidades e massas, utilizando e 
relacionando as unidades de medida do SI e 
fazer estimativas de medidas, em contextos 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J)  

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 

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

 
Respeitador da 

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

 
  

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

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

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

 
Autoavaliador 



 

 

 Área por enquadramento. 

 Construir o metro quadrado. 

 Área do quadrado e do retângulo. 

Volume e Capacidade 

 Volume. 

 Construir o decímetro cúbico. 

 Determinar o volume de cubos. 

 Construir o metro cúbico. 

 Volume do cubo. 

 Volume do paralelepípedo. 

 Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. 

 Capacidade. 

 Relação entre medidas de volume e de capacidade. 

 

 

 
Resolução de problemas 
 
 
 
Raciocínio matemático 
 
 
 
Comunicação matemática 

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

 

 

 

 

Volume e 

Capacidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocínio 

matemático 

 

Comunicação 
matemática 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceber e aplicar estratégias na resolução 
de problemas envolvendo grandezas e 
propriedades das figuras geométricas no plano 
e no espaço, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 
resultados.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, 

terminologia e simbologia).  

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

(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) 

 



 

 

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 
 
 

Representação e interpretação de dados 

 Tabelas de frequências absolutas e gráficos. 

 Organizar dados em tabelas e gráficos. 

 Construir e interpretar gráficos. 

 

 
Resolução de problemas 
 
 
 
Raciocínio matemático 
 
 
 
Comunicação matemática 

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

 

ORGANIZAÇÃO 
TRATAMENTO DE 

DADOS 

Representação e 
interpretação de 

dados 

 

 

 

 

 

Resolução de 
problemas 

 

Raciocínio 
matemático 

 

 

Comunicação 
matemática 

•Analisar e interpretar informação de natureza 

estatística representada de diversas formas.  

• Reconhecer e dar exemplos de 
acontecimentos certos e impossíveis, e 
acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis).  
 
 
 
 
• Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados.  

• Planear e conduzir investigações usando o 
ciclo da investigação estatística (formular 
questões, escolher métodos de recolha de 
dados, selecionar formas de organização e 
representação de dados, analisar e concluir).  
• Comunicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, utilizando linguagem própria da 
estatística, baseando-se nos dados recolhidos 
e tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e 
valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade 
humana e social.  

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)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

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  FISICA  

 Aprendizagens Essenciais  

BLOCO/TEMA Conteúdos Programáticos Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 

       

Perícias e 
Manipulações  

 

 Exercícios espaciais (corpo) 
 Exercícios de destreza. 
 Realizar exercícios com bola. 
 Desenvolver o sentido de equilíbrio. 

• Realiza perícias e manipulações através de ações motoras básicas com 

aparelhos portáteis.  

•Realiza diferentes habilidades em percursos diversificados com e sem 

aparelhos. 
 
•Realiza em percursos deslocamentos e equilíbrios, no solo e em aparelhos.  

•Realiza e combina diferentes habilidades em percursos diversificados e 
sequências adequadas com e sem aparelhos. 

 

 

 

 

 

 

•Participa em jogos, cumprindo regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos,  

•Coopera com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao 

cumprimento das regras e do objetivo do jogo. 

•Executa diversas habilidades com bola em concurso individual e a pares.  

•Age de forma intencional e em conformidade nos jogos coletivos. 

 

 

 

 

Deslocamentos e 
Equilíbrios  

 

 Exercícios espaciais (corpo) 

 Deslocar-se em terrenos livres de obstáculos. 

 Combinar deslocamentos de acordo com a estrutura 
rítmica. 

 Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, a 
pares. 

 Itinerários – orientação. 
 Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 

movimentos. 
 Desenvolver o sentido de equilíbrio. 

 Percursos na Natureza: orientação, colaboração, 
respeito das regras de segurança e preservação do 
ambiente. 

Jogos  

 

 Jogos lúdicos de grupo 
 Participar em jogos coletivos agindo em conformidade 

com a situação 
 Realizar jogos infantis. 
 Participar em jogos realizando habilidades básicas e 

ações técnico-táticas. 
 Participar em jogos de equipa. 

 Efetuar jogos coletivos com bola. 
 Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e as 

qualidades motoras na prestação, às possibilidades 
oferecida pela situação de jogo e ao seu objetivo. 

 Efetuar jogos com bolas. 
 Realizar jogos de tração. 
 Participar em jogos de equipa e atividades rítmicas 

expressivas. 
 Realizar jogos coletivos. 
 Jogos tradicionais, jogos educativos e pré-desportivos. 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: MÚSICA  

 Aprendizagens Essenciais  

BLOCO/TEMA Conteúdos Programáticos Conhecimentos capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 

 

EXPERIMENTAÇÃO 

 E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃ O E 

COMUNICAÇÃO 

 

APROPRIAÇÃO  

E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 Cantarolar canções conhecidas. 
 Dizer rimas e lengalengas. 
 Experimentar sons vocais 
 Reproduzir pequenas melodias. 
 Precursão corporal, batimentos, palmas...  
 Exprimir de forma pessoal. 
 Exercícios de ritmo. 
 Reconhecer ritmos e ciclos da vida (pulsação, 

respiração...). 
 Reproduzir sons propostos. 
 Registar e entoar canções de Natal.  
 Ensaio de canções para a festa de Natal da escola. 
 Canções das Janeiras. 
 Entoar melodias. 
 Os sons e os tons. 
 Canções. 
 Desenvolver as capacidades musicais. 

 

 

• Experimenta sons vocais de forma a conhecer as potencialidades 

da voz.  

•Explora diferentes fontes sonoras.  

•Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas.  

•Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz.  

•Canta, a solo e em grupo, canções diversificadas.  

•Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos musicais, 

convencionais e não convencionais.  

•Realiza sequências de movimentos corporais em contextos 

musicais diferenciados.  

•Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a 

música com outras áreas do conhecimento.  

•Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas e 

dinâmicas. 

 •Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não 

convencionais para descrever e comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

•Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate 

sobre os diferentes tipos de música. 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: ARTES VISUAIS  

 Aprendizagens Essenciais  

BLOCO/TEMA Conteúdos Programáticos Conhecimentos capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 
 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃ

O 

 E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃ O 

E COMUNICAÇÃO 

 

APROPRIAÇÃO  

E REFLEXÃO 

 

 Trabalhos sobre o outono. 
 Trabalhos sobre a alimentação. 
 Exprimir de forma pessoal. 
 Desenvolver a sensibilidade estética. 
 Trabalhos sobre o Magusto. 
 Trabalhos sobre o Natal. 
 Participar em projetos que façam apelo às suas 

capacidades criativas e expressivas. 
 Explorar diferentes materiais. 
 Utilizar livremente a régua, o esquadro e o 

compasso. 
 Trabalhos sobre o Carnaval. 
 Desenhar em superfícies não planas. 
 Trabalhos sobre o Pai, a Árvore e a Páscoa. 
 Trabalhos sobre a Páscoa. 
 Trabalhos sobre a primavera. 
 Elaborar cartazes sobre temas propostos. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 Trabalhos sobre o dia da Mãe. 
 Desenvolver a singularidade expressiva. 
 Aprofundar a capacidade dos alunos se exprimirem 

de forma pessoal através da pintura. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 Trabalhos sobre o dia da Criança e do Ambiente. 
 Desenvolver as capacidades expressivas através 

da utilização de diferentes materiais e técnicas. 
 Atividades de pintura sugerida. 

 

 

 Observa os diferentes universos visuais.  

•Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha).  

•Transforma os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / 

ou os objetos.  

•Dialoga sobre o que vê e sente.  

•Expressa opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas.  

•Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou 

outras narrativas visuais.  

•Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva 

das suas representações.  

•Inventa soluções para a resolução de problemas no processo dos 

seus trabalhos plásticos.  

•Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções 

plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos.  

•Utiliza vários processos de registo de ideias e de planeamento.  

•Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares.  

•Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de argumentação.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: DANÇA  

 
 

 
Aprendizagens Essenciais 

 

BLOCO/TEMA Conteúdos Programáticos Conhecimentos capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 

 
EXPERIMENTA

ÇÃO 

 E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇ

Ã O E 

COMUNICAÇÃ

O 

 

APROPRIAÇÃO  

E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 Exprimir de forma pessoal. 
 Desenvolver a sensibilidade estética. 
 Exercícios espaciais (corpo) 
 Exercícios de ritmo. 
 Reconhecer ritmos e ciclos da vida (pulsação, 

respiração...). 
 Participar em coreografias elementares. 
 Combinar deslocamentos de acordo com a estrutura 

rítmica. 
 Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 

movimentos. 
 Desenvolver as capacidades musicais. 
 Participar em jogos de equipa e atividades rítmicas 

expressivas. 
 Desenvolver a singularidade expressiva. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 Desenvolver a sensibilidade estética. 
 Exercícios espaciais (corpo) 
 Exercícios de ritmo. 
 Reconhecer ritmos e ciclos da vida (pulsação, 

respiração...). 
 Participar em coreografias elementares. 
 Combinar deslocamentos de acordo com a estrutura 

rítmica. 
 Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, a 

pares. 
 Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 

movimentos. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 Desenvolver o sentido de equilíbrio. 
 Desenvolver a singularidade expressiva. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 

 Participar em jogos de equipa e atividades rítmicas 
expressivas. 

•Utiliza movimentos do Corpo com diferentes relações entre os diversos 

elementos do movimento, com os outros a par ou em grupo.  

•Identifica diferentes estilos e géneros de dança, através da observação 

de diversas manifestações do património artístico.  

•Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico sobre 

as experiências de dança.  

•Interpreta o seu papel coreográfico, através de um desempenho 

expressivo-formal.  

•Recria sequências de movimentos a partir de temas.  

•Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações 

e/ou temas.  

•Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de 

movimento. 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO  

 Aprendizagens Essenciais  

DOMÍNIO Conteúdos Programáticos Conhecimentos capacidades e atitudes 
Descritores do 

perfil dos alunos 
 

EXPERIMENTAÇÃO 

 E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃ O 

E COMUNICAÇÃO 

 

APROPRIAÇÃO  

E REFLEXÃO 

 

 
 Experimentar sons vocais 
 Exprimir de forma pessoal. 
 Desenvolver a sensibilidade estética. 
 Exercícios espaciais (corpo) 
 Inventar gestos, sinais e palavras para comunicar. 
 Acompanhar canções com gestos. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 Desenvolver a singularidade expressiva. 
 Desenvolver as capacidades expressivas através 

da utilização de diferentes materiais e técnicas. 
 

 

 

•Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação 
dramática.  

•Reconhece diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais).  

•Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação 
dramática.  

•Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para 
caracterizar personagens e ambiências.  

•Analisar os espetáculos/performances.  

•Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação.  

•Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas.  

•Explora possibilidades motoras e expressivas do corpo.  

. Adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos 
e situações de comunicação.  

•Transformar objetos para obter efeitos distintos.  

•Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes 
finalidades.  

•Produz, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 OFERTA COMPLEMENTAR: * 

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

 
Objetivos 

 
 

 
 

 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Sexual e para os afetos. 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Alimentar. 
 Educação para a Cidadania. 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Consumo de Substâncias Psicoativas. 
 TIC 


