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INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 
Disciplinas 

 
Currículo por Disciplina (Conteúdos Programados) 

 

Português 

Oralidade/Escrita 
. Interação discursiva: princípio de cooperação; Informação, explicação, 
pergunta, resposta. 
.Interpretação de texto: Intenção do locutor; tema; assunto; informação 
essencial e acessória; facto e opinião; deduções; manifestação de reacção 
pessoal ao texto ouvido; reconto; paráfrase. 
.Pesquisa e registo de informação. 
. Produção de texto: géneros escolares; planificação do discurso; 
vocabulário (adequação); estruturas gramaticais- concordância, 
adequação de tempos verbais, expressões adverbiais de tempo. 
. Registo e organização da informação. 
. Ortografia e Caligrafia (caligrafia, regras de ortografia e de 
acentuação). 
. Produção de texto: géneros escolares (textos expositivos e de opinião); 
guião de entrevista; carta; paráfrase; Planificação de texto; textualização 
(ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; coesão textual; vocabulário específico; apresentação 
do texto. Revisão de texto. 
. Produção expressiva (oral e escrita): reescrita de texto com alterações; 
composição de texto por imitação criativa. 
 
Leitura/ Educação literária 
 
. Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia – palavras e textos. 
. Compreensão de texto: texto narrativo e descritivo; retrato; texto de 
enciclopédia e de dicionário, entrevista, texto publicitário, notícia carta; 
Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos; foro 
da pergunta ou da instrução; informação essencial e acessória (tomada de 
notas); inferências; opinião crítica textual e intertextual. 
Leitura e audição – textos da literatura para crianças e jovens, da 
tradição popular e adaptações de clássicos (listagem PNL). 
. Compreensão de texto: texto poético; texto narrativo; géneros 
literários: fábula e lenda; inferências; relações intertextuais; sentidos da 
linguagem figurada; recursos expressivos: onomatopeia, 
enumeração, personificação, comparação; Expressão de sentimentos, 
ideias e pontos de vista. 
leitura e declamação de poema; 
Nota: ao longo do ano serão revistos conteúdos do 1º ciclo. 
Gramática  
.Classes de palavras (retoma do 1º ciclo); verbo: principal e auxiliar (dos 
tempos compostos); advérbio de modo, de tempo, de lugar e 
interrogativo. 
.Morfologia e Lexicologia: Paradigmas flexionais dos verbos regulares; 
modos e tempos verbais (regulares e irregulares): formas finitas-indicativo 
(pretérito mais-que-perfeito composto); formas não finitas- infinitivo 
(impessoal) e particípio. Palavras complexas; radical e afixos. Derivação 
(prefixação e sufixação); sinonímia e antonímia; família de palavras. 
. Sintaxe: Pronome pessoal em adjacência verbal: pronomes átonos em 
frases afirmativas e negativas; funções sintáticas: sujeito (simples e 
composto), vocativo, complemento direto, complemento indireto. 
 
  

PORTbib 

. Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia – palavras e textos. 
 
Leitura e audição – textos da literatura para crianças e jovens, da 
tradição popular e adaptações de clássicos (listagem PNL). 



 
Compreensão de texto: texto poético; texto narrativo; géneros literários: 
fábula e lenda; 
 
Obras – Metas Curriculares- (a ler em contexto de Biblioteca) 
BREYNER, Sophia de Mello- A Fada Oriana 
LOSA, Ilse- O Príncipe Nabo 
WOLF, Virginia- A Viúva e o Papagaio 
PINA, Manuel António- O Pássaro da Cabeça 
REDOL, Alves- A Vida Mágica da Sementinha 
 

História e 
Geografia de 

Portugal 

Domínio A: A Península Ibérica: Localização e quadro natural 
Subdomínio 1 – A Península Ibérica – Localização 
Subdomínio 2 – A Península Ibérica – Quadro natural 
Domínio B: A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de 
Portugal (século XII) 
Subdomínio 1 – As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 
Subdomínio 2 – Os Romanos na Península Ibérica 
Subdomínio 3 – Os Muçulmanos na Península Ibérica 
Subdomínio 4 – A formação do Reino de Portugal 
Domínio C: Portugal do século XIII ao século XVII 
Subdomínio 1 – Portugal nos séculos XIII e XIV 
Subdomínio 2 – Portugal nos séculos XV e XVI 
Subdomínio 3 – Portugal: da União Ibérica à restauração da 
independência. 
Domínio D – Portugal do séc. XVII ao séc. XIX 
D1- O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte 
no século XVIII;  
D2- A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal; 

Inglês 

 
- Números e Linguagem da sala de aula, 
- Corpo humano, Descrição física e Vestuário; 
-Família e profissões; 
- A casa e a comida 
- Rotina diária, atividades tempos livres e interesses  
 

Matemática 

 Números naturais: Critérios de divisibilidade; Máximo divisor 
comum e mínimo múltiplo comum de dois números; Potência de expoente 
natural; Produto de potências e Potência de potência; Números primos e 
Decomposição de um número em fatores primos. 
 Ângulos, paralelismo e perpendicularidade: Paralelismo e 
perpendicularidade; Classificação de ângulos; Pares de ângulos; Ângulos 
determinados por uma secante em duas retas; Planificações de sólidos 
geométricos. 
 Números racionais: A fração como parte do todo; Números 
racionais; Frações equivalentes, simplificação de uma fração; Comparação 
e ordenação de números racionais; Adição e subtração de números 
racionais; Numeral misto. Expressões numéricas; Percentagens. 
Arredondamentos.  
 Triângulos e paralelogramos: Polígonos; Triângulos. Soma dos 
ângulos internos de um triângulo; Triângulos. Ângulos externos; 
Construção de triângulos. Critérios de igualdade de triângulos; Relações 
entre os elementos de um triângulo; Paralelogramos. 
 Organização e tratamento de dados: Variáveis qualitativas e 
variáveis quantitativas; Tabelas de frequências absolutas e relativas; 
Gráficos de barras; Moda e amplitude. 
 Área de figuras planas: Área de um retângulo; Alturas de um 
paralelogramo. Área de um paralelogramo; Alturas de um triângulo. Área 
de um triângulo; Resolução de problemas envolvendo áreas e perímetros. 

BibMat 

 Números naturais; 
 Ângulos, paralelismo e perpendicularidade; 
 Números racionais;  
 Triângulos e paralelogramos; 
 Organização e tratamento de dados; 
 Área de figuras planas. 
 
Os conteúdos da disciplina de Matemática serão trabalhados em 
articulação com a Biblioteca, para desenvolvimento e consolidação das 
aprendizagens, através de atividades realizadas pelos alunos: 



 Atividades de consolidação dos conteúdos; 
 Resolução de problemas; 
 Interpretação de enunciados e textos; 
 Pesquisas diversas; 
 Construção de materiais; 
 Realização de trabalhos de grupo; 
 Apresentações de conteúdos/trabalhos pelos alunos; 
 Jogos matemáticos; 
 Utilização de software aplicado à matemática: 
- Kahoot; 
- Matemática & tecnologia todos os dias; 
- Geogebra 
- Escola virtual 
       - Outros 
 

Ciências Naturais 
 

A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 
A - A terra, um planeta especial: um planeta com vida; ambientes 
terrestres e ambientes aquáticos; a biosfera; habitats em Portugal; a 
destruição dos habitats; a conservação da Natureza. 
B – O solo suporte de vida: constituição e funções do solo; propriedades 
do solo; formação do solo; agricultura e conservação do solo; a ciência e 
tecnologia na agricultura. 
C – Rochas e minerais: rochas e minerais; grupos de rochas; minerais 
constituintes das rochas; aplicação das rochas e minerais. 
D – A água e os seres vivos: circulação da água na Terra; a água doce; 
propriedades da água; importância da água para os seres vivos; 
composição da água e saúde. 
E – A água e a atividade humana: tipos de água; consumo de água em 
Portugal; a sustentabilidade da água; poluição da água; tratamento da 
água. 
F – A atmosfera e os seres vivos: funções da atmosfera terrestre; 
composição e propriedades do ar; poluição do ar; qualidade do ar. 
Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 
G – Os animais nos seus ambientes: meios habitados por animais; o meio 
e a vida dos animais; formas corporais dos animais; revestimento dos 
animais; locomoção nos animais. 
H – Regimes alimentares dos animais: tipos de regimes alimentares; 
obtenção de alimentos – adaptações corporais; obtenção de alimentos – 
comportamentos. 
I – Reprodução dos animais: ciclo de vida dos animais; tipos de 
reprodução; rituais de acasalamento; desenvolvimento dos embriões; as 
metamorfoses. 
J – Influência dos fatores abióticas nos animais: os fatores abióticos e a 
sobrevivência dos animais; influência da água nos animais; influência da 
temperatura nos animais; influência da luz nos animais; hibernação, 
estivação e migração. 
K - Proteção da biodiversidade animal: a biodiversidade animal; 
biodiversidade animal em Portugal; a influência da atividade humana na 
biodiversidade animal; proteção da biodiversidade animal. 
L - Influência dos fatores abióticas nas plantas: os fatores abióticos e a 
sobrevivência das plantas; influência da luz nas plantas; influência da 
água nas plantas; influência da temperatura nas plantas. 
M – Proteção da biodiversidade vegetal: a biodiversidade vegetal; 
biodiversidade vegetal em Portugal; a influência da atividade humana na 
biodiversidade vegetal; proteção da biodiversidade vegetal. 
 

English@Music 

Identificação pessoal; 
Países e nacionalidades; 
Festividades: Hallowe’en; Natal e S. Valentim 
Aspetos culturais de países de expressão inglesa;  
Timbres do meio ambiente, vocal, corporal. 
Agudo e grave. 
Elementos repetitivos, contrastantes. 
Ostinato rítmico. 
 
Investigar e Pesquisar:  
Planificar estratégias de investigação e pesquisa online.  
Comunicar e Colaborar:  
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares ou em grupo, 



utilizando meios digitais de comunicação e colaboração.  
Criar e Inovar:  
Conhecer as potencialidades de diferentes ferramentas digitais para 
apoiar a criatividade e a inovação, nomeadamente explorando ambientes 
de programação adequados às idades dos alunos;   
Produzir artefactos digitais originais simples e criativos para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos para públicos conhecidos, em 
ambientes de programação.  

VIVER+ 

1. MINDFULNESS 
- Prática individual/grupo de exercícios de Mindfulness 
2. HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL 
- Postura corporal 
- Higiene do sono 
- Medidas de autoproteção 
- Importância da prática regular do exercício físico  
- Alimentação saudável 
 
3. EXERCÍCIO E APTIDÃO FÍSICA 
Desenvolvimento e manutenção das capacidades físicas: 
- Força:  
      - Força Explosiva 
      - Força Resistência 
- Flexibilidade Geral 
- Resistência: 
       - Resistência Aeróbia 
- Velocidade: 
       - Velocidade de Reação 
       - Velocidade Cíclica 
       - Velocidade Máxima 
- Aulas de grupo 
            - Percursos pedestres 

Educação Visual  

 
Técnica – Materiais riscadores e suportes 
 
Representação – Estrutura, módulo/padrão, 
                        - Geometria 
 
Discurso – Comunicação 
 

Ed. Tecnológica 

- Técnica e Tecnologia 
- Objeto Técnico 
- Processo Tecnológico 
- Fontes de Energia 

EXPRESSARTES 

Comunicação 
 
- Codificações 
- Sistemas discursivos 
- Escalas e cotagens 
- Códigos de comunicação 
 
* Medições 
 
* Desenho Rigoroso/instrumentos de Desenho Técnico 
* Objeto Técnico 
* Forma/Função 
 
* Os Materiais 
- Tipos de papel 

TIC 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais  
Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação 
na sociedade e no dia a dia;   
Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e na navegação na Internet e adotar comportamentos 
em conformidade;  
Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a 
necessidade de registar as fontes.  
Investigar e Pesquisar  
O aluno planifica uma investigação online, sendo capaz de:  
•  Planificar estratégias de investigação e pesquisa online;   



• Definir palavras-chave para localizar informação utilizando mecanismos 
e funções de pesquisa simples;  
• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas 
para apoiar o processo de investigação e pesquisa online;  
• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de 
apoio ao processo de investigação e pesquisa;  
• Adotar comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais e 
na navegação na Internet;  
• Identificar e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a 
necessidade de registar as fontes.  
Comunicar e Colaborar  
Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a 
colaboração com públicos conhecidos;  
• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares ou em 
grupo, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração.  
Criar e Inovar  
• Conhecer as potencialidades de diferentes ferramentas digitais para 
apoiar a criatividade e a inovação, nomeadamente explorando ambientes 
de programação adequados às idades dos alunos;   
• Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou detetando 
erros nos mesmos;   
• Elaborar planos e encontrar soluções para problemas (reais ou 
simulados), utilizando ferramentas digitais simples previamente 
identificadas com o apoio do professor (ex. mapa de ideias, murais 
digitais, blocos de notas, diagramas, smartart, brainstorming online, 
entre outros);   
Produzir artefactos digitais originais simples e criativos para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos para públicos conhecidos, em 
ambientes de programação 

Educação Musical 

Percussão: família das peles, madeiras e metais. 
Pulsação e figuras rítmicas. 
Compassos quaternário, ternário e binário. 
Altura definida e indefinida. 
Pauta musical, Clave de Sol e as notas da Escala de Dó Maior. 
Dinâmicas: Pianíssimo, Piano, Mezzo forte, Forte e Fortíssimo. 
Andamentos: Adagio, Moderato, Presto, Accelerando e Ritardando. 
Volume sonoro e Decibel. 
Forma binária, forma ternária e rondó. 
Instrumentos da orquestra. 
Ponto de aumentação. 
Ligadura de prolongação. 
Melodia e harmonia. 
Textura fina e densa. 
 

Educação Física 

 
Jogos Pré-Desportivos  
Jogos Desportivos Coletivos (Voleibol / Futebol) 
Ginástica (Solo) 
Atletismo 
Dança 
Natação 
Aptidão Física 
 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Direitos humanos 
Desenvolvimento sustentável 
Educação Ambiental 
Media 
Segurança Rodoviária 

 
 
 
 
 


