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Sociedade: 
- Unidades de tempo: década, século e milénio e as referências temporais a.C. e d.C..  
-Datas e factos importantes da história local (origem da povoação, batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades históricas, feriado municipal).  
-Vestígios do passado local:  construções; instrumentos antigos e atividades a que estavam 
ligados; costumes e tradições. 
- Diversidade de etnias e culturas existentes na comunidade.   
- Estados Europeus, localização no mapa da Europa.  
- Semelhanças e diferenças entre os diversos povos europeus. 
- Direitos da Criança. 
 
Natureza: 
- Procedimentos em situação de queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas, mordeduras 
de animais e hematomas. 
- Estilos de vida saudável. 
- Seres vivos dependência uns dos outros, nomeadamente através de relações alimentares, e do 
meio físico e reconhecer a importância da preservação da Natureza.  
- Reprodução dos seres vivos seres vivos e características semelhantes ou diferentes dos 
progenitores. 
- Fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) e relação as diferentes etapas da vida 
das plantas e dos animais. 
- O planisfério e globo terrestre, as principais formas físicas da superfície da Terra (continentes, 
oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos). 
- Formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, saúde, alimentação, etc.). 
- Formas de relevo (diferentes elevações, vales e planícies) e recursos hídricos (cursos de água, 
oceano, lagos, lagoas, etc.), do meio local. 
- Agentes erosivos (vento, águas correntes, ondas, precipitação, etc.), e respetivas paisagens à 
superfície da Terra. 
- Modificações ambientais (desflorestação, incêndios, assoreamento, poluição) e desequilíbrios 
nos ecossistemas na vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e migração) e da sociedade. 
- Problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resíduos sólidos urbanos, 
poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.). 
- Movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do dia e da noite e a existência 
de estações do ano. 
- Diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases. 
- Transformações reversíveis (condensação, evaporação, solidificação, dissolução, fusão). 
 
Tecnologia: 
- Comportamento da luz em diferentes materiais (transparentes, translúcidos e opacos). 
- Relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies. 
- Operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, etc.) de acordo com 
as suas funções, princípios e relações. 
- O efeito das forças de atração e repulsão na interação entre magnetes. 
- Informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia. 
- Potencialidades da internet, utilizando as tecnologias de informação e da comunicação com 
segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em sigilo. 
- O papel dos media na informação sobre o mundo atual. 
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Oralidade 
 Interação discursiva: 
- Princípio de cortesia  
- Pedido de esclarecimento; informação, explicação 
Compreensão e expressão: 
- Tom de voz, articulação, ritmo  
- Vocabulário: alargamento, adequação, variedade  
- Informação essencial : 
- Estruturas frásicas (complexidade)  
Produção do discurso oral: 
- Introdução aos géneros escolares: apresentação oral; pequeno discurso persuasivo  
- Expressão orientada: reconto, conto, descrição; simulação  
e dramatização 
 
Leitura e Escrita 
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia : 
- Palavras regulares e irregulares; textos (progressão)  
- Sentidos do texto: informação essencial; antecipação de conteúdos. 
Produção de texto : 
- Textos de características: narrativas, expositivas/informativas. 
- Textualização: caligrafia, ortografia, vocabulário, amplificação de texto (expansão de frases, 
com coordenação de nomes, de adjetivos e de verbos) 
- Planificação de texto: relacionação e organização de ideias e tema  
- Textualização: caligrafia, ortografia, vocabulário, amplificação de texto (expansão de frases, 
com coordenação de nomes, de adjetivos e de verbos) 
- Revisão de texto: planificação, vocabulário e ortografia 
Compreensão de texto : 
- Textos de características: narrativas, expositivas/informativas, diálogo, carta e banda 
Desenhada 
- Vocabulário: alargamento temático  
- Opinião crítica 
- Sentidos do texto: informação essencial; antecipação de conteúdos; intenções e emoções das 
personagens e sua relação com finalidades da ação. 
- Pesquisa e registo da informação 
Ortografia e pontuação:  
- Grafemas, palavras, texto 
- Sinal gráfico: hífen 
- Sinal auxiliar de escrita: aspas 
- Sinais de pontuação: ponto de exclamação, dois pontos (introdução do discurso direto), 
travessão (no discurso direto)  
- Translineação 
 
Educação Literária 
Leitura e audição : 
- Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em coro  
- Obras de literatura para a infância, textos da tradição popular; outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob orientação (Listagem PNL) 
- Formas de leitura: silenciosa; em voz alta; em coro 
Compreensão de texto : 
- Antecipação de conteúdos 
-Personagens principais 



Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inferências (de tempo, de instrumento, de objeto) 
- Reconto; alteração de elementos na narrativa (personagens, ações e títulos) 
- Linguagem figurada 
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista 
Produção expressiva (oral e escrita) : 
- Declamação de poema  
- Dramatização de texto 
- Texto escrito (prosa e poema) 
 
 

 

Gramática 
Fonologia: 
- Sílaba tónica e sílaba átona 
Classes de palavras : 
- Determinante demonstrativo; determinante possessivo                             
Morfologia e lexicologia: 
- Conjugações verbais 
- Flexão de verbos regulares e irregulares: presente do indicativo 
Sintaxe  
- Tipos de frase: frase declarativa, frase interrogativa e frase exclamativa. 
- Expansão e redução de frases 
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Números e Operações 
- História da Numeração 
- Numeração Romana 
- Números ordinais 
- Valor posicional dos algarismos 
- O milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar  
- Tabuada 7, 8 e 9 
- Arredondamentos à dezena, centena e ao milhar, dezena de milhar e centena de milhar  
- Multiplicação e divisão 
- Algoritmo da adição, subtração,  multiplicação( por um e dois algarismos) e divisão 
- Múltiplo de um número natural 
- Produto por 10, 100 e 1000 
- Frações 
- Medir com frações 
- Frações na reta numérica, frações equivalentes 
- Representar nº com frações, adição e subtração de frações e comparação de frações 
- Frações decimais e dízimas 
- Adição de frações decimais 
- Adição e subtração de dízimas 
- Divisores de um nº natural 
 
Geometria e medida: 
- Figuras e sólidos geométricos 
- Unidades de tempo 
- Círculo e circunferência 
- Esfera e superfície esférica 
- Simetria de figuras 
- Segmentos de reta paralelos e perpendiculares 
- Coordenadas 

- Unidades de medida de comprimento, de capacidade e massa 
- Perímetro de polígonos 

- Desenhar quadrados a partir de perímetros 
- Área de figuras – unidade quadrada 
- Medir e estimar áreas em unidades quadradas 
- Desenhar polígonos a partir da área 
- o metro quadrado 
-  
Organização e Tratamento de Dados 
- Representação e interpretação de dados 
- Frequência absoluta 
- Moda 
- Diagrama de caule e Folhas 
- Extremos( máximo e mínimo) e amplitude 
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Os domínios são comuns às disciplinas artísticas de Artes Visuais, Expressão Dramática / 
Teatro, Dança e Música: 
Apropriação e Reflexão 
Interação e Comunicação 
Experimentação e Criação 
 
Artes Visuais:  
- Identificar linha, cor, textura, padrão, proporção e desproporção, plano, luz, espaço, 
volume, movimento,… 
- Dialogar sobre o que se vê e se sente, de modo a construir diversos recursos 
-Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 
evidenciando os conhecimentos adquiridos 
- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas. 
Expressão Dramática/Teatro:   
- Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro. 
- Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 
- Produzir, sozinho ou em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios. 
 
Dança:  
- Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas  
- Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico e interagir com os 
colegas e professor.  
- Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, 
solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas,….  
- Construir de forma individual ou em grupo, sequências dançadas e pequenas 
coreografias a partir de diversos estímulos.  
-Inventar símbolos gráficos, não convencionais, para representação de algumas 
sequências de dança.  
  
Música: 
- Experimentar sons vocais de forma a conhecer a voz como instrumento. 
- Criar sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, utilizando 
diferentes fontes sonoras. 
- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc usando a voz com diferentes 
intencionalidades. 
-Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos 
de música. 
 
Educação Física: 
Área das Atividades Físicas 
- Ginástica 
- Jogos 
- Atividades Rítmicas 
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De acordo com o Dec. Lei nº55/201, 8 de 6 de julho, esta área é de natureza 

transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino, nomeadamente no 

ponto 3, do artº. 15º:  

a) Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com 

abordagem de natureza interdisciplinar; 

b) Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao 

cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a 

cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos 

de cada turma. 

 

Os domínios a desenvolver são os seguintes:  

1.º Grupo –  

Direitos Humanos 
Interculturalidade 
Desenvolvimento Sustentável 

• Educação Ambiental 
Saúde 

2.º Grupo –  

Sexualidade 
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                                                                  1º PERÍODO 

 
Unit 0 – Meet the Stars 

• Classroom language 

• Personal identification 

• Numbers 1-10  

 

Unit 1 – How I learn 

• The alphabet  (Unit 4) 

• Autumn 

• My classroom 

• Colours 

• Numbers 11-20 

• Months 

• Halloween 

 

Unit 2 – How I play 
• Winter  

• Toys 

• Clothes 

• Christmas 

 

                                                          2ºPERÍODO 

Unit 2 – How I play (continuação) 

• Family 

 

Unit 3 – What I do 

• Spring 

• Days of the week 

• Food 

• Easter 
 
                                                          3ºPERÍODO 

Unit 4 – Where I go 

• Summer  

• Clothes 

• Actions 

• Means of Transport 

• Countries and Nationalities 

• The beach 

• Planets 
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Algoritmos 

- Reconhecimento de que um algoritmo é um conjunto de instruções concretas, com uma 

determinada sequência, que permitem alcançar um objetivo;  

- Reconhecimento de que um algoritmo pode ser representado de forma simples e pode 

descrever, por exemplo, as atividades que fazemos no dia a dia;  

- Reconhecimento de que os computadores precisam de instruções mais concretas que os 

humanos e uma alteração no algoritmo culminará numa mudança, percetível ou não, no resultado 

do programa.  

 

Programação 

- Leitura e interpretação de programas já existentes, compreendendo o funcionamento dos 

comandos envolvidos e verbalizando a finalidade do programa;  

- Capacidade  de criar programas que envolvam: animações de personagens, relato de histórias, 

criação artística, jogos interativos, entre outros. 

 

Segurança da Informação 

- Compreensão de que a sua informação pessoal deve ser mantida privada;  

- Criação, sempre que possível, dos seus próprios textos, imagens e sons para os seus projetos;  

- Compreensão da necessidade de registar os créditos do material utilizado que não seja da sua 

autoria. 

 

Partilha 

- Compreensão sobre a importância de apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos em 

grupo, com os seus colegas e numa comunidade em linha;  

- Conhecimento e exploração de outros projetos em linha. 

 

 

 

 

 


