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INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 
Disciplinas 

 
Currículo por Disciplina (Conteúdos Programados) 

 

Português 

 
Oralidade 
. Compreensão: 
 Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 
 Expressão:  
Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 
resumo) e opiniões fundamentadas. 
 Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, 
apreciação crítica 
 
Leitura/ Educação literária 
 
. Fluência de leitura: 
Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, 
publicitárias e informativas) e em suportes variados. Realizar leitura 
em voz alta, silenciosa e autónoma.  
. Compreensão de texto:  
Explicitar o sentido global de um texto.  
Fazer inferências, justificando-as.  
Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário.  
 
Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no 
mínimo, quatro poemas de autores portugueses (Em articulação com a 
Biblioteca Escolar), quatro poemas de autores lusófonos, dois contos 
de Grimm, três narrativas extensas de autor, um texto dramático, da 
literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição 
popular. 
Nota: ao longo do ano serão revistos conteúdos do 5º ano. 
 
Gramática  
 
. Classes de palavras (retoma do 5º ano); verbo: principal e auxiliar (dos 
tempos compostos); advérbio de modo, de tempo, de lugar e 
interrogativo. 
Palavras complexas; radical e afixos. Derivação (prefixação e 
sufixação); sinonímia e antonímia; família de palavras. 
Verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos)  

Verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e 
no futuro do modo conjuntivo, no condicional.  

Funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos (oblíquo e 
agente da passiva) e modificador (do verbo).  

Pronomes 

ESCRITA 

• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a 

descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e 
revisão de textos. 



PortBib 

 
. Fluência de leitura: 
Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, 
publicitárias e informativas) e em suportes variados. Realizar leitura 
em voz alta, silenciosa e autónoma.  
. Compreensão de texto:  
Explicitar o sentido global de um texto.  
Fazer inferências, justificando-as.  
Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário.  
Educação literária 
Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no 
mínimo, quatro poemas de autores portugueses (Em articulação com a 
Biblioteca Escolar), quatro poemas de autores lusófonos, dois contos 
de Grimm, três narrativas extensas de autor, um texto dramático, da 
literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição 
popular. 
Obras – Metas Curriculares 
Maria Alberta Menéres - Ulisses 
António Mota - Pedro Alecrim 
 Manuel António Pina – Os Piratas 
Almeida Garrett - As Naus de Verde Pinho 
 

História e Geografia 
de Portugal 

 
 

 
Domínio C: Portugal do século XIII ao século XVII 
C3 – 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; 
D3- Portugal na segunda metade do século XIX. 
Domínio E – Portugal no século XX  
E1 - Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926; 
E2 - O Estado Novo (1933-1974); 
E3 - O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático.  
Domínio F – Portugal hoje 
F1 - A população portuguesa; 
F2 - Os lugares onde vivemos; 
F3 - Atividades que desenvolvemos; 
F4 - O mundo mais perto de nós; 
F5 - Lazer e património. 

 
 
 

Inglês 
 
 

 

 
A casa e Tarefas domésticas; 
Família; 
Refeições;  
A escola;  
A cidade, Meios de transporte, Locais;  
Atividades de verão. 

English@Music 

 
Identificação pessoal e descrição física;  
Festividades: Hallowe’en, Natal e S. Valentim; 
Aspetos culturais de países de expressão inglesa;  

Rotina diária e horas. 

Colaborar e comunicar online – Padlet 
Pesquisa e análise de informação 
Harmonia e realce tímbrico  
Cordofones em Portugal e no mundo  
Aerofones em Portugal e no mundo  
Idiofones em Portugal e no Mundo  
Membranofones em Portugal e no Mundo 



Matemática 

 Números naturais: Números primos; Decomposição em fatores 
primos; Simplificação de frações; m.d.c. de dois números; 
m.m.c. de dois números (revisão). 

 Proporcionalidade: Proporcionalidade direta; Constante de 
proporcionalidade; Proporção; Propriedade das proporções; 
Escalas; 

  Figuras geométricas planas: Circunferência, ângulos e retas; 
Polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência; 
Perímetro de figuras planas; Área de figuras planas. 

 Potências de expoente natural: Potência de expoente natural; 
Regras de potenciação; Expressões com potências. 

 Sequências e regularidades: Sequências e regularidades 
numéricas; Sequências e regularidades não numéricas; 
Sequências e leis de formação; Expressão geradora de uma 
sequência. 

 Sólidos geométricos e propriedades. Volumes: Prismas 
pirâmides. Planificação da superfície de um prisma e de uma 
pirâmide; Relação entre elementos de um prisma e de uma 
pirâmide; Relação de Euler; Cilindros e cones; Planificação da 
superfície de um cilindro e de um cone; Volume do 
paralelepípedo retângulo; Volume do prisma reto; Volume do 
cilindro reto.  

 Números racionais: Multiplicação e divisão de números 
racionais; Expressões numéricas e problemas; Grandezas, 
números positivos e negativos; Números simétricos; Comparação 
de números racionais; Valor absoluto de um número; Conjunto 
dos números inteiros; Conjunto dos números racionais; 
Segmentos de reta orientados; Adição de números racionais; 
Subtração de números racionais; Soma algébrica; Distância na 
reta numérica. 

 Isometrias do plano: Reflexão central. Propriedades; Mediatriz 
de um segmento de reta; Reflexão axial. Propriedades; Rotação. 
Propriedades; Imagens de figuras planas por Isometrias; 
Simetrias de reflexão e de rotação. 

  Organização e tratamento de dados: População e unidade 
estatística; Variáveis quantitativas e qualitativas; Tabelas de 
frequência absoluta e relativa; gráficos de barras, linhas e 
circulares; Média, moda e amplitude 

BibMat 

 Números naturais;  
 Proporcionalidade;  
 Figuras geométricas planas; 
 Potências de expoente natural;  
 Sequências e regularidades; 
 Sólidos geométricos e propriedades. Volumes;  
 Números racionais; 
 Isometrias do plano; 
 Organização e tratamento de dados. 

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 

 
Unidade na diversidade dos seres vivos 
A descoberta do mundo invisível: a evolução do microscópio; o 
microscópio ótico composto; observação ao microscópio; microscópio 
eletrónico  
A célula, unidade básica da vida. a célula; observação microscópica 
de células; células animais e células vegetais; seres unicelulares e 
pluricelulares; organização das células nos seres vivos. 

Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica 
A classificação dos seres vivos: a espécie; formas de classificar os 
seres vivos; grupos taxonómicos; identificar animais e plantas. 

   Processos vitais comuns aos seres vivos 
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais. 
A - Alimentação equilibrada e segura: alimentos e nutrientes; 
necessidades nutritivas; ementas equilibradas; alimentos e saúde 
humana; hábitos alimentares; aditivos alimentares; ciência tecnologia 
e alimentos. 
B – Sistema digestivo humano: constituição do sistema digestivo; 
transformação dos alimentos; absorção e assimilação dos nutrientes; 
sistema digestivo saudável. 
C– Sistemas digestivos nos animais: sistema digestivo de aves e 
ruminantes; sistemas digestivos e regimes alimentares. 

D – Respiração externa e respiração celular: respiração externa e 
respiração celular; ar inspirado e ar expirado; trocas gasosas nas 
células. 
E – Trocas gasosas e órgãos respiratórios dos animais: respiração 
branquial e respiração pulmonar; respiração e habitat; funções dos 
órgãos respiratórios. 
F – Sistema respiratório humano: constituição do sistema respiratório; 
mecanismo de ventilação pulmonar; trocas gasosas nos alvéolos 
pulmonares e nos tecidos; doenças respiratórias; higiene do sistema 
respiratório. 
G – Sistema cardiovascular humano: o coração; vasos sanguíneos; o 
sangue; circulação sistémica e circulação pulmonar; ciclo cardíaco; 
doenças cardiovasculares; sistema cardiovascular saudável; paragem 
cardiorrespiratória. 
H – Sistema urinário humano: função excretora; constituição e 
funções do sistema urinário; formação da urina; sistema urinário 
saudável. 
I – Constituição da pele: o suor e a função excretora da pele; pele 
saudável. 
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas. 
J - A importância da fotossíntese: a fotossíntese; seiva bruta e seiva 
elaborada; fotossíntese e respiração celular. 

K – Importância das plantas: reservas alimentares nas plantas; 
utilização das plantas na sociedade atual; plantas e qualidade do ar 
atmosférico; proteção da floresta 

Transmissão de vida: reprodução no ser humano. 
L – A puberdade: carateres sexuais; corpo em transformação. 
M – Sistemas reprodutores humanos: constituição dos sistemas 
reprodutores; funcionamento dos sistemas reprodutores; ciclo 
menstrual e fertilidade. 
N – Reprodução humana: da fecundação à nidação; desenvolvimento 
do embrião e de anexos embrionários; cuidados de saúde na primeira 
infância. 
Transmissão de vida: reprodução nas plantas. 
O - Reprodução nas plantas: a flor; a polinização; a fecundação e o 
fruto; a dispersão das sementes; a germinação das sementes 

 Agressões do meio e integridade do organismo 
Microrganismos 
 P - Microrganismos e seres humanos: descoberta e estudo de 
microrganismos; grupos de microrganismos; influência dos 
microrganismos nas sociedades humanas; influência do meio nos 
microrganismos. 



 Q - Microrganismos e doença: doenças causadas por microrganismos, 
defesas do corpo humano; higiene e prevenção de doenças infecciosas; 
as vacinas; os antibióticos. 
Higiene e problemas sociais 
R - Higiene e poluição e saúde humana: formas de higiene; poluição 
do ar interior; poluição ambiental; consequências da poluição; controlo 
da poluição e da qualidade ambiental 
 

Educação 
Tecnológica 

 

- Materiais / matérias primas 

- Processo de utilização / resolução de problemas 

- Movimentos e mecanismos 

- Fabricação / construção 

- Estruturas resistentes 

ExpressArtes 

 
* Os Materiais 
 
- História / fabrico 

- Normalização 

- Propriedades / caraterísticas 

* Formas / Estruturas 
 
- Estruturas bi e tridimensionais 

- Plantas e alçados 

- Interpretar um desenho técnico. 

Educação Visual 

 
Técnica – Cor-Luz/cor-pigmento; síntese aditiva/subtrativa; círculo 

cromático; relação entre cores; sensações da cor; normalização e a cor 

nas mensagens. 

Representação – Os objetos no espaço; espaços abertos/espaços 

fechados; Posições espaciais; relação entre retas e planos; 

Representação de posições espaciais; volumes transparentes/volumes 

opacos. 

Discurso – O Património – natural, cultural, material/imaterial. 
 
Projeto – O contraste – relação fundo/forma; teoria de Gestalt, ilusões 

óticas; o poder da imagem. 

 

Educação Musical 

Monorritmia e Polirritmia  

Escala Diatónica de Dó Maior, Escala Diatónica de Fá Maior – Si bemol  

Síncopa  
Ritmo pontuado  
Escala diatónica de Sol Maior – Fá sustenido  
Ré agudo  
Legato e Staccato  
Alteração tímbrica  
Tercina  
Semicolcheia  
Monofonia e Polifonia  
Intervalos melódicos e harmónicos  

Escala diatónica menor, Escala em Ré menor  

Tenuto  
Expressividade tímbrica   
Ritmo pontuado  
Compassos Compostos  



Acordes  
Escala Diatónica de Ré Maior – Dó sustenido  
Música Eletrónica  
Sforzato  

Educação Física 

 
1. Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol / Andebol)  
2. Ginástica (Aparelhos) 
3. Atletismo 
4. Dança  
5. Natação 
6. Aptidão Física 
 
As atividades de cada unidade serão programadas, tendo como base os 
espaços a utilizar ao longo do ano letivo. 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 
Pesquisa e análise de informação 
Folha de Cálculo 
Programação de placas eletrónicas: Micro-bit e Arduino 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
Temas:  

- Igualdade de género; 

- Interculturalidade; 

- Saúde. 

Viver + 

 
1. MINDFULNESS 

- Prática individual/grupo de exercícios de Mindfulness 

2. HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL 

- Importância da prática regular do exercício físico  
- Alimentação saudável 
- Higiene, poluição e saúde humana 
 

3. EXERCÍCIO E APTIDÃO FÍSICA 

Desenvolvimento e manutenção das capacidades físicas: 
- Força:  
      - Força Explosiva 
      - Força Resistência 
      - Força Máxima 
- Flexibilidade Geral 
- Resistência: 
       - Resistência Aeróbia 
       - Resistência Anaeróbia 
- Velocidade: 
       - Velocidade de Reação 
       - Velocidade Cíclica 
       - Velocidade Máxima 
- Aulas de grupo 

             - Percursos pedestres 

 


