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CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa da escola, no qual se
explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias, segundo os quais nos propomos
cumprir a nossa função educativa. Desta forma, o Projeto Educativo assume-se como o primeiro grande
instrumento de planeamento da Ação Educativa, devendo servir de quadro permanente de referência, no
qual se revejam todos os elementos da nossa Comunidade Educativa.
Na realização deste projeto baseámo-nos, entre outros, em princípios tão importantes como
aqueles que defendeu Jacques Delors, aquando da realização do Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o Séc. XXI, onde refere que “Face aos múltiplos desafios
do futuro, a Educação surge como um trunfo indispensável à Humanidade na sua construção dos ideais
da Paz, da Liberdade e da Justiça Social. “
É neste sentido que procuramos que o Ato Educativo não tenha apenas a preocupação de dotar a
Criança de competências cognitivas, psicomotoras e sócioafetivas, mas também de desenvolver nela
capacidades e valores que conduzam à formação de cidadãos conscientes, críticos e atuantes na
sociedade.
Assim, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a viver juntos na diferença, devem ser
elementos fundamentais na formação dos nossos alunos, de modo a sentirem-se integrados no mundo
em que vivem e a aspirarem a uma autonomia cultural, social e humana.
Citando de novo Jacques Delors, se bem que ao considerarmos que a Educação não é “um
remédio milagroso”, ela deverá constituir ”... uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais
harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões,
as opressões, as guerras...”
É com base nestes fundamentos, que tentamos que o ato de Ensino/Aprendizagem aconteça de
forma interdisciplinar, através de experiências interativas e criativas, não receando ousar todo o tipo de
trocas educativas entre Professor e Aluno.
Temos igualmente a finalidade de integrar na Comunidade Escolar e, crianças que frequentam
as nossas Classes de Ensino Especial. São cerca de 30 crianças portadoras de multideficiência ou com
dificuldades escolares devido a causas emocionais graves, crianças que, após um tempo de reeducação e
estimulação, poderão ser integrados nas Classes de Ensino Regular, com Currículos Adaptados e Apoio
Individualizado Especializado.
Em resumo, aquilo que nos motiva não é apenas o sucesso educativo dos alunos, mas também
proporcionar-lhes um ambiente onde possam crescer e ser felizes e, ao mesmo tempo, estimular Valores
Individuais e Morais, ensinando e educando “a liberdade” em comunidade através da Relação Afetiva,
sabendo OUSAR “A TROCA”.
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CAPÍTULO II
2. AMBIENTE EXTERNO
2.1. Localização Externa
O Externato Grão Vasco está localizado em Lisboa, na Freguesia de Benfica, na Avenida Grão
Vasco, nº 40/42.
2.2. A Freguesia de Benfica
A população residente na Freguesia de Benfica é muito heterogénea. Apesar de existirem muito
menos jovens do que há dez anos atrás, a faixa etária predominante é a dos 30 aos 55 anos e na sua
maioria do sexo feminino. A população jovem encontra-se no mesmo número da idosa o que não faz
com que as preocupações do envelhecimento da população sejam muito grandes (há um processo de
compensação nos escalões etários).
A naturalidade dos moradores da freguesia é maioritariamente de Lisboa, sendo o Ribatejo e
centro do país, as zonas de onde provém uma percentagem significativa de indivíduos.
Do estrangeiro vieram essencialmente dos países africanos tais como: Angola , Moçambique e
Cabo Verde.
Os níveis de ensino são elevados, existindo uma grande percentagem de profissões intelectuais
e pessoal dos serviços. Os trabalhadores não qualificados são essencialmente mecânicos de automóveis
e empregadas de limpeza. É essencialmente este grupo da população que tem ou pede subsídios à Junta
de Freguesia e recorre com frequência aos serviços da Assistência Social.
O grupo da população mais idosa, tem reformas muito baixas e por isso muitas vezes gostaria
de ter uma atenção da Junta, para a ajuda nos aparelhos motores.
A droga é uma preocupação muito grande, bem como a marginalidade, o que provoca falta de
segurança nos moradores.
O tratamento dos espaços verdes constitui a área onde a população considera que a Junta
deveria trabalhar com mais empenho e as atividades desportivas são consideradas razoáveis mas caras,
para a maioria dos residentes.
O número de toxicodependentes aumenta de ano para ano. As deficiências psicológicas,
também são significativas. A pobreza ainda não se faz sentir com grande intensidade, contudo ainda
existe uma percentagem da população que não tem TV nem telefone.
A preocupação de ter os filhos a estudar é cada vez mais visível e a população de Benfica
considera esse aspeto prioritário, mesmo tendo de fazer sacrifícios para pagar uma escola privada.
Ao que parece, o Ensino Superior continuará a estar na linha da frente nos próximos anos.
O aumento do número de pessoas por agregado familiar nos últimos 10 anos, poderá também
ser um indicador da estabilidade económica. O trabalho da Junta é, segundo os moradores, de uma
maneira geral bom e a satisfação por Benfica, como zona de residência, também é um dado adquirido.
Os serviços comerciais são suficientes, o mesmo não acontecendo com os institucionais.
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CAPÍTULO III
3. AMBIENTE INTERNO

3.1. A Quinta da Feiteira
O Externato Grão Vasco, está inserido na Freguesia de Benfica, em Lisboa, num dos espaços onde
anteriormente existia a Quinta da Feiteira, situada mesmo em frente da Igreja Paroquial.
3.2. Breve referência ao pintor Vasco Fernandes
O Externato Grão Vasco localiza-se na Avenida Grão Vasco, nº. 40 – Benfica, e é importante
fazer referência a esta figura do panorama artístico português.
Grão Vasco, de nome Vasco Fernandes, foi um pintor português. Tornou-se uma figura mítica,
porque durante muito tempo lhe foi atribuída uma percentagem impressionante da pintura portuguesa.
Nasceu em Viseu ou nos arredores, em época ainda por determinar, mas anterior a 1480. Sabe-se que
viveu bastante tempo em Viseu, onde trabalhou intensamente na Sé, durante a primeira metade do
século XVI. Aí deixou, de sua autoria, o altar-mor. Viveu em Lisboa entre 1513 e 1515, indo depois
para Coimbra, onde executou o Pentecostes da Igreja de Santa Cruz.
Entre as inúmeras obras que nos deixou, incluem-se o retábulo da Sé de Lamego, o tríptico da
Coroa, os dezasseis painéis de Freixo de Espada à Cinta, o políptico do Paço Episcopal de Viseu e os
grandes painéis da Sé de Viseu: S. Pedro, S. Sebastião, Batismo de Cristo, Pentecostes e Calvário.
3.3. Historial
O Externato Grão Vasco foi fundado em 24 de novembro de 1958, com a denominação de
“Externato “Feminino Grão Vasco”. Como a própria denominação o indica, a frequência era
exclusivamente do sexo feminino. Funcionava numa das casas principais da Quinta da Feiteira, com
autorização para lecionar os Ensinos Infantil e Primário.
Nos anos seguintes, o Externato teve várias transferências de propriedade, mas manteve sempre
a mesma denominação e valências de ensino.
O dia 1 de julho de 1971 foi uma data marcante na história do Externato. Foi neste dia que foi
autorizada a constituição da Sociedade “Grão Vasco - Estabelecimento de Educação Infantil, Lda.”,
tendo como co-proprietárias Amélia Ferreira Pires do Rio e a Dra. Ana Maria Barros Alves Caetano,
Coordenadora do Externato e que veria a desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento.
Mudada a denominação, o Externato passou a ser designado por “Externato Grão Vasco”.
O grande ponto de viragem aconteceu a 24 de novembro de 1971, com a autorização de
ministrar o Ensino Infantil e Primário também a alunos do sexo masculino.
Nessa altura o Externato abriu igualmente as suas portas, a crianças com deficiência ou com
Necessidades Educativas Especiais, aparecendo como pioneiro, na integração na Comunidade Escolar,
de Classes de Ensino Especial, por iniciativa da Dra. Ana Maria Caetano, detentora de uma vasta
experiência no campo da saúde mental.
Estas classes eram e são compostas por crianças portadoras de multideficiência ou com
dificuldades de aprendizagem, devido a problemas emocionais profundos.
O trabalho desenvolvido com estas crianças, tem como principal objetivo, o desenvolvimento
de hábitos essenciais da vida diária, procurando que se tornem cada vez mais autónomas e, dessa forma,
conseguirem mais facilmente integrar-se na sociedade. Algumas, após um período de reeducação e
estimulação, poderão ser incluídas em Classes de Ensino Regular, com Currículos Adaptados e Apoio
Individualizado Especializado.
Nos anos seguintes, o Externato foi crescendo, quer em experiência pedagógica, acompanhando
sempre as novas correntes e inovações educativas, quer ao nível dos espaços e meios materiais,
tornando-se uma referência educativa, em especial no trabalho com alunos com dificuldades de
aprendizagem e inclusão de crianças com deficiência.
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3.4. O edifício
O Externato encontra-se instalado num edifício para seu uso exclusivo, alugado à Câmara
Municipal de Lisboa, composto por um prédio de Rés do Chão e 1º andar, com um recreio privativo, no
qual se construíram várias salas de aula.

Ao nível do Recreio
-

-

6 Salas de Aula Ensino Básico
4 Salas de Ensino Infantil/Pré-Escolar
3 Salas de aula Ensino Especial
1 Mediateca
1 Gabinete de Apoio – Terapia de Fala
5 Instalações Sanitárias
3 Recreios
1 Campo de Jogos Polivalente
1 Sala de Informática
Lavandaria
3 Despensas

R/C - Edifício Principal
-

Hall de entrada
Cozinha
3 Refeitórios
1 Sala de Música
Atelier e Sala de Reuniões
Gabinete de Direção
1 Ginásio

1º. Andar
-

-

5 Salas de Aula
Secretaria
1 Despensa
2 Instalações Sanitárias
1 Sala Polivalente

-

Economato
Arquivo
3 Gabinetes de Psicologia

Sótão

3.5. Recursos Humanos
3.5.1. Organograma
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3.5.1 Pessoal Docente
-

6 Educadoras de Infância
8 Professores de Ensino Básico 1º Ciclo
2 Educadoras Especializadas de Ensino Especial
1 Professora de Ensino Especial
1 Professora de Educação Musical
2 Professores de Educação Física
1 Professora de Informática
1 Professora de Inglês
1 Professora Apoio de Expressão Plástica

3.5.2. Direção e Pessoal Administrativo
-

2 Diretores (Entidade Titular) / Diretores Pedagógicos
1 Supervisora Técnico-Pedagógica
2 Assistentes Administrativas

3.5.3. Pessoal não Docente / Auxiliares de Ação Educativa
-

3 Auxiliares Pré- Escolares
2 Auxiliares das Classes de Ensino Especial
5 Auxiliares de Ação Educativa
1 Porteira
1 Cozinheira
2 Auxiliares de Cozinha
3 Motoristas
1 Responsável pela Manutenção e Conservação dos Espaços.

3.5.4. Equipas de Apoio





1 Terapeuta da Fala
10 Psicólogos
1 Professora de Musicoterapia
1 Professora de Psicomotricidade

3.6. Recursos materiais
-

Computadores (com ligação à Internet)
1 Ecran interativo (Smart Board)
Material Audiovisual (televisores, vídeo, DVD e gravadores)
Retroprojetor
Projetor de Diapositivos
Materiais didáticos de Iniciação e Consolidação das Diversas Áreas Curriculares
Equipamentos de Educação Física
Outros Equipamentos

3.7. Conclusão
Os recursos disponíveis satisfazem a necessidades da população escolar, no entanto, o
Externato valoriza a atualização dos mesmos, sempre que tal se justifique.
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CAPÍTULO IV

4. QUADROS RESUMO DOS RECURSOS HUMANOS

4.1. Introdução
O Externato é constituído por uma vasta equipa de profissionais, distribuídos por diversas áreas.
Os quadros seguintes referem-se à distribuição de pessoal ao nível dos vários setores de
intervenção.
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4.2. Quadros de Pessoal
4.2.1 . Conselho de Direção
Nomes
Cristina Mª Jesus Lucas

Rogério Paulo Cândido

Ana Mª. B. A . Caetano

Funções

Habilit. Literárias

Professora do 1º. Ciclo do
Ensino Básico / Diretora
Pedagógica

-

Professor do 1º. Ciclo do
Ensino Básico / Diretor
Pedagógico

-

Supervisora TécnicoPedagogica
Terapeuta da Fala

-

Data
Admissão

TOTAL

Licenciatura no Curso de Professores do 1º. Ciclo
do Ensino Básico
1988

-

-

Licenciatura no Curso de Professores do 1º. Ciclo
do Ensino Básico
Especialização em Ensino Especial e Apoios
Educativos
Diploma Prof. Ens. Particular nº. 22761 de Maio
1959
Diploma Curso de Terapeuta da Fala de 4/12/69
homologado pela Direção Geral dos Hospitais
Técnica em Saúde mental

1993

1970

TOTAL

3

4.2.2. Serviços Administrativos

Pessoal Administrativo
Isabel Mª. P. P. S. Garcia

Rosa Mª. Ildefonso Cabra

Funções
Assistente Administrativa I

Assistente Administrativa II

Habilit. Literárias
-

Curso Inglês do British Council
12º. Ano
Frequência Universitária
Curso de Secretariado e datilografia
Frequência 12º. Ano

TOTAL

Data
Admissão

TOTAL

1995

1988
2
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4.2.3. Ensino Pré-Escolar / Quadro de Distribuição de Educadores de Infância

Educadoras de Infância

Idades dos Alunos

Habilitações Literárias

3A 3 A / M 4 A 4 A / M 5 A

Lic. C.E.S.E.

Local Formação

Data
Adm.

Mestrado

Ana Cecília Sentieiro

X

X

X

X

X

X

ESE João Deus

2001

Catarina Gago S.Limão

X

X

X

X

X

X

ESE Mª. Ulrich

1998

Catarina Mafalda G.F.S.Neves

X

X

X

X

X

X

ESE Mª. Ulrich

1998

X

X

X

X

X

Cristina Mª V. S. N. Santos

X

TOTAL

1999
ESE Mª. Ulrich

Mª.Carla S. S. A. Ferreira
TOTAL

X

X

X

X

X

X

ESE Mª. Ulrich

1995
5
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4.2.4 Professores Ensino Básico/ Distribuição por Classes

Pessoal
Docente

Ano de
Escolaridade
1º 2º 3º 4º

Habilitações Literárias
Lic.

Local
Formação

Data de
Admissão

C.E.S.E. Mestrado

Carla Mª V. Correia

X

X

X

ESE João de Deus

2000

Cristina Mª. J. Lucas

X

X

X

ISCE / ESE Almeida Garrett

1988

ESE João de Deus

1994
1988

Cristina Mª R. Fonseca

X

X

X

Mª. Emília B.Santos
Mº Luísa . Cunha

X

X
X

X

Rogério Paulo Cândido

X

X

Rute Margarida Pinto Monteiro

X

X

X

ESE Almeida Garrett
ESE Mª. Ulrich
ESE João Deus

X

X

ESE Setúbal/ISEC

1993

ESE João Deus

1988

ESE João de Deus

2002

ESE - Lisboa

2001

ISEC

2006

X

Susana Mº J. R. de Sousa

X

X

Tânia Patrícia P. B. L. Martins

X

X

Vanessa Sofia T. Lopes

X

X

X

X

X

TOTAL

X

TOTAL

1991

10
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4.2.5. Professores do Ensino Especial / Distribuição por Classes
Pessoal Docente

Níveis de Ensino
Esp. 1

Lina Mª. P. F. Lopes

Esp.2

Habilitações Literárias
Esp.3

X

Mª João A.A. Apura

X

Lic.

C.E.S.E.

X

X

X

X

X

Data
Admissão

TOTAL

Mestrado

X

Paula Xavier
TOTAL

Local Formação

X

ESE Jean Piaget

1997

ESE Jean Piaget

2012

ESE Mª. Ulrich

2005
3

4.2.6. Outras Atividades
Docentes

Funções

Habilit. Literárias

Data
Admissão

Andreia Margarida F. Soares

Profª Inglês

Linc. Línguas e Literaturas Modernas (Inglês e Alemão)

2001

José Jorge M.M. B. Caldeira

Prof. Educação Física

Escola Superior de Motricidade Humana

1994

Pedro Pestana

Prof. Educação Física
Tecnico de
Psicomotricidade

Escola Superior de Motricidade Humana

2006

Escola Superior de Motricidade Humana

2010

Prof. Informática - TIC

Bacharelato

2011

Pedro Simona
Gabriela Frichknecht
TOTAL

TOTAL

5

NOTA: Para além das atividades acima referidas, o Externato proporciona a todos os alunos, a partir do Ensino Pré – Escolar, aulas de Iniciação à Filosofia para
Crianças. As aulas são ministradas pelos Professores/Educadoras das Classes, que receberam formação específica para o efeito.
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4.2.7. Atividades Extracurriculares

Docentes

Funções

Habilit. Literárias

Ana Cecília R. Silva

Curso da Escola Superior de Dança de
Lisboa
Escola Superior de Motricidade
Humana
Professora Especializada pelo
Conservatório de Lisboa
Ex- Atleta de Competição federado na
Federação Portuguesa de Judo
Curso de Formação na Faculdade de
Ciências

Profª. Ballet
Pedro Pestana
Prof. Jogos Desportivos
Rute Margarida P. Monteiro
Profª Educação Musical
Luís Serra
Prof. De Judo
Cristina Côrte-Real
TOTAL

Profª Proj. “Matemática a Brincar”

Data
Admissão

TOTAL

1988
2006
1994
2000
2009
6

OUTRAS ATIVIDADES:
-

ATC – Acompanhamento aos Trabalhos de Casa (dada pelos professores do Externato)
Catequese – Atividade desenvolvida pela Paróquia de Benfica (aulas ministradas na Igreja da Paróquia de Benfica)

NOTA: Excluindo a Catequese, todas as Atividades Extra – Curriculares são pagas à parte e só podem ser frequentadas depois de o aluno se inscrever nas
mesmas.
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4.2.8. Pessoal Técnico Especializado

Técnicos Especializados

Funções

Habilit. Literárias
-

Diploma do Curso de Terapeuta de Fala de
4/12/69 homologado pela Direção Geral dos
Hospitais
Técnica em Saúde Mental

Data
Admissão

Ana Mª. Barros A . Caetano

Terapeuta da Fala

-

Luis Caetano

Psicólogo

2012

Rute Margarida P. Monteiro

Prof. Música (Musicoterapia)
Prof. Ed. Especial e Reabilitação
(Psicomotricidade)

Mestrado em Psicologia Clínica pelo ISPA
Professora Especializada pelo Conservatório de
Lisboa
Licenciatura em Educação Especial e Reabilitação
Diploma de Terapeuta de Fala de agosto /84 - Escola
Superior de Reabilitação de Alcoitão

2005

Pedro Simona
Zulmira S. Mendes Duarte
TOTAL

Terapeuta da Fala

1970

1988

1994
5

NOTA : O Externato possibilita igualmente serviços de psicologia em Gabinete Privado, através de psicólogas clínicas especializadas.
O Corpo de Psicólogas é atualmente o seguinte:





TOTAL

Dra Alexandra Azevedo
Dra. Margarida Bilreiro
Dr. Tiago Morais
Dra. Vera Vieira
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4.2.9. Pessoal não Docente
Nomes

Funções

Habilitações Literárias

Data Admis.
TOTAL

1ºCiclo

2º.Ciclo

3º.Ciclo

Ens.Sec. Outros

Ana Carina S. Monteiro

Motorista / Vigilante

X

Ana Mª B. A. Gomes

Auxiliar de Ação Educativa

Ana Patricia M. Santos

Monitora ATL

X

2010

Ana Paula M. Freire

Auxiliar de Ação Educativa

X

2010

Andreia Filipa F. Costa

Auxiliar de Cozinha

Emília de Almeida P. Abreu

Cozinheira

Fátima P. B. Marques

Auxiliar de Ação Educativa

Fernanda A. S. Alves

Auxiliar de Cozinha

Ilda M. S. Henriques

Motorista / Vigilante

Lisete C. G. Pires

Auxiliar de Ação Educativa

X

1996

Mª Catarina S. M. Vicente

Auxiliar de Ação Educativa

X

2007

Mª de Fátima R. F. Gaspar
Mª Helena R. Beirão da
Veiga

Auxiliar de Ação Educativa
Auxiliar de Ação Educativa

X

1997

Mª. João L. B. C. Pinheiro

Monitora CAO

X

1986

Mª Leonor Antunes Fontes

Auxiliar de Ação Educativa

X

2016

X

2006
2006

X

2008
X
X

1993
X

X

2001
2003

X

16
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Mª. Luizette C.P. Vicente
Nuno Miguel. C. Janeiro

Auxiliar de Ação Educativa
Motorista

X

1972

X
2015

Patrícia Andreia V. G. Pais

Auxiliar de Ação Educativa

Paula Cristina M. P. Neiva
TOTAL

Auxiliar de Ação Educativa

X
X

2006
2003
19
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CAPÍTULO V
5. POPULAÇÃO ESCOLAR
5.1. Valências de Ensino
O Externato é formado por uma população escolar que se encontra distribuída por três valências de
ensino:


Ensino Pré – Escolar



1º. Ciclo do Ensino Básico



Ensino Especial.

5.2. Distribuição da População Escolar
Em cada Ano Letivo, a população escolar do Externato, vai variando conforme as
inscrições/matrículas de cada ano. No entanto, o nosso Alvará permite a seguinte frequência:


Ensino Pré-Escolar = 145 alunos



Ensino Básico = 278 alunos



Ensino Especial = 30 alunos
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CAPITULO VI
6. IDEÁRIO DA ESCOLA
O Ideário foi baseado na nossa vasta experiência pedagógica que, para além do ato de
Ensino/Aprendizagem, sempre procurou fomentar valores que conduzissem à formação humana e
cívica dos nossos alunos, levando-os a crescer não só cognitivamente, mas também em termos sócio afetivos.
Assim, o respeito mútuo, o respeito pela diferença, a discriminação positiva e as trocas
educativas entre Professor e Aluno, são parte integrante do nosso Processo Educativo.
6.1. O nosso Ideário
 Educar através da Relação Afetiva
 Ensinar através da “Descoberta” e da Maturidade de cada criança
 Estimular os Valores Individuais e Morais ensinando e educando “a liberdade” em comunidade
 Integrar e reeducar alunos com Necessidades Educativas Especiais, cujo objetivo é incluí-los no
Ensino Regular e na Sociedade

Pedindo
Dando
Sabendo OUSAR “A TROCA”

Recebendo
Recusando

O que leva à aprendizagem do Respeito Mútuo
 Reconhecer os Outros na sua Diferença;
 Discutir e elaborar regras de modo a que possam ser aceites e vividas pela Comunidade Educativa;
 Servir de modelo de Identificação através do nosso constante elaborar de adultos sobre nós próprios;
 Ajudar na permanente procura, não só do “Saber” como do “Ser”, na descoberta da identidade
própria e suas aptidões, para orientar a criança para o seu futuro de Homem, no Ideal de uma melhor
Sociedade, em que todos os elementos, mesmo os diferentes ou “menos dotados”, sejam
reconhecidos e integrados ou incluídos.
6.2. Objetivos Gerais e modo de funcionamento
Desde a reformulação do Externato, em 1971, que o nosso grande objetivo tem sido, não só o
de Educar e Ensinar a Comunidade Educativa, ao nível do Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico, como o
de reeducar crianças com Necessidades Educativas Especiais, tentando posteriormente, incluí-las no
Ensino Regular e sobretudo dar-lhes “o direito de igualdade na sua diferença”, tanto na Comunidade
Escolar como na Comunidade em Geral.
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Para atingir, em cada nível de Ensino, as Competências propostas pelo Programa Curricular do
Ministério da Educação, usamos:

RACIONAIS

MÉTODOS

INTUITIVOS

É também importante não esquecer determinados fatores tais como:


O relacionamento humano



A motivação para a participação através:
-

Da atividade em liberdade expressiva e sua criatividade

-

Da sociabilidade numa personalização de atendimento a cada criança e a cada Pai



A interdisciplinaridade



A transversalidade



A intercomunicação Escola / Meio ambiente, com todo o tipo de “trocas educativas”

6.3. Autonomia Pedagógica e Alvará
O Externato beneficia de autonomia ao abrigo do Decreto-lei nº 152/2013, de 4 de novembro.
O Alvará nº. 1566 autoriza o Colégio a funcionar com 453 alunos (145 alunos do Pré-Escolar, 278
alunos do Ensino Básico e 30 alunos do Ensino Especial). Esta lotação não tem sido preenchida a nível
do Ensino Regular.
O Externato funciona em regime de semi-internato para os alunos que o desejarem.
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CAPÍTULO VII
ENSINO PRÉ-ESCOLAR

7. INTRODUÇÃO
É unicamente através do conhecimento dos estádios de desenvolvimento da criança nestas
idades, que se pode intervir de forma conveniente. Cada idade exige um tipo de atuação específico e
perfeitamente direcionado, no sentido de corresponder corretamente às solicitações das crianças.
É com base nestes princípios que se desenvolve todo o trabalho anual das Educadoras de Infância
deste Externato.

7.1. Caracterização das Crianças até aos 5 anos de idade
Dos 3 aos 5 anos de idade :
Considera-se que estas crianças estão no
Período pré-operatório
com pensamento egocêntrico e simbólico
A inteligência é sensorial - motora
Ou seja :
a criança entende o mundo através das experiências vividas ao nível do concreto, o seu
raciocínio continua a fazer-se através dos sentidos, dos movimentos e do próprio corpo.
- A capacidade da função simbólica surge da possibilidade de imagem mental que provém da
imitação.
- Dá-se o início da interiorização dos esquemas de ação em representações gráficas.
- A cada coisa significada corresponde um significante, ou seja, um símbolo.
Assim, as manifestações da função simbólica, são :
 o jogo simbólico
 o sonho
 a linguagem.
- A criança está apta à conquista de muitos conhecimentos, tais como :
 cores
 conhecimento do esquema corporal
 aquisição das noções espaço-temporais
 conhecimento da família
 meio envolvente e circundante.

Afetiva
- Continua a dar-se a aquisição da autonomia
Social
21

EXTERNATO GRÃO VASCO




Afetiva – movimento de separação via individuação.
Social – Aquisição gradual de autonomia nas rotinas diárias.

- A linguagem é caracterizada pelo egocentrismo e pelo monólogo.

AOS 3 ANOS DE IDADE



Afetivamente a criança está na fase do egocentrismo, com uma grande necessidade de relação
próxima com o adulto, que lhe permita uma suficiente dependência e segurança, para que a pouco e
pouco se separe via independência e auto-confiança.
A Educadora é a continuação da figura da Mãe na escola maternal.


 A fase do “não” ainda não desapareceu. O “não” é uma forma de afirmação perante o outro – Início







do “SER”.
A criança usa a imitação para, sendo igual, poder vir a ser diferente.
A linguagem sofre uma verdadeira explosão. A criança elabora pequenas frases, adquire muito
vocabulário, usa o “EU” para se denominar, diferenciando-se do outro; através da descoberta da
diferença de sexos pode usar masculino e feminino adequadamente.
Surge a primeira fase dos porquês.
A criança brinca com os palavrões num jogo de provocação/oposição ao adulto sem perceber o seu
real significado.
A nível da expressão grafo-motora
 É a fase da garatuja
 O aparecimento do esboço do círculo



A concentração nas atividades é ainda muito reduzida.

AOS 4 ANOS DE IDADE





Afetivamente a criança vai-se sentindo mais segura e vai progredindo na sua autonomia social e
afetiva interiorizando pequenas regras.
Brinca a pares.
A este nível etário a imitação surge na ausência do modelo.



A sua capacidade simbólica aumenta manifestando-se através do jogo, do desenho e da linguagem.




Na linguagem as frases são gramaticalmente mais corretas e melhor elaboradas. O vocabulário
continua a aumentar e a articulação da palavra é quase correta.
Na expressão grafo-motora :
Aparece o esboço da figura humana (girino)



O seu poder de concentração e atenção aumentam.
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AOS 5 ANOS DE IDADE
LINGUAGEM

3-5
A
N
O
S







 Aparecimento da função
simbólica
 Imitação diferida
 Estruturação espacial e
temporal dos
acontecimentos
 Reconhece o nome das
diferentes partes do corpo








DESENHO DO CORPO

Assimilação do real ao eu
Cópia de atitudes
Usa corretamente a colher
Calça-se
Recria-se com brinquedos
Adapta-se a situações novas

Afetivamente a criança reconhece-se cada vez mais como indivíduo diferente dos outros, podendo
aceitar os seus pontos de vista. Dá-se assim o início da socialização.
A criança começa a estar mais tranquila, com a interiorização de regras, que permitem a
concentração necessária à concretização das atividades.
Nas rotinas da vida diária a criança já é autónoma.
O jogo é francamente cooperativo, as crianças gostam de se juntar, criando regras próprias de
convivência e entendimento.
A nível da linguagem as frases estão gramaticalmente corretas, o vocabulário é imenso e usado de
acordo com o seu significado. A articulação da palavra é correta.
POSTURA

3-5
A
N
O
S



PERSONALIDADE

 Controlo automático
 Automatismo postural
integrado

MOTRICIDADE

PREENSÃO

 Dominância lateral
 Manipulação construtiva
 Corre, salta e evolui ao
 Constrói torres com cubos
pé coxinho
 Desenvolvimento das
 Aparecimento do sentido
praxias
das posições e das direções
no espaço em relação com o
corpo

Na expressão grafo-motora :
- Aparece a figura humana na sua plena forma. O perfil e o pescoço ainda não surgem. Os
braços e as pernas já têm dois traços. A cabeça tem todos os pormenores.



Os seus conhecimentos gerais adquirem todos os elementos necessários para o despontar do
pensamento simbólico e abstrato, de modo a poder concretizar a aquisição de iniciação à linguagem
escrita, à matemática e ao conhecimento do meio físico e social.
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7.2. Estrutura Curricular

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO






ÁREAS DE ENRIQUECIMENTO






Desenvolvimento Afetivo
Desenvolvimento Psicomotor
Desenvolvimento Pessoal e Social
Desenvolvimento Cognitivo

Educação Musical
Educação Física
Iniciação ao Inglês (*)
Informática (*)
Filosofia para Crianças(*)

(*) Atividades desenvolvidas a partir dos 5 anos
7.3. Objetivos gerais do Ensino Pré-escolar
 Adaptação através da relação afetiva com o adulto
 Desenvolvimento socioafetivo



Dar relevo à relação para entender e ajudar a resolver conflitos
Despertar ou continuar os movimentos para a autonomia

 DESENVOLVIMENTO COGNITIVO I

RACIOCÍNIO

IMAGINAÇÃO

CRIATIVIDADE

MEMÓRIA

 DESENVOLVIMENTO COGNITIVO II

LINGUAGEM

VOCABULÁRIO

ARTICULAÇÃO

FRASE

 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

MOTRICIDADE
GROSSA

MOTRICIDADE
FINA
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7.4. Plano geral de desenvolvimento do Ensino Pré-escolar
Desenvolvimento Afetivo :
 Promover a Segurança e “Autonomia/Separação” na relação afetiva com o adulto
 Socialização :
 Tomar consciência de si próprio
 Respeitar o outro
 Respeitar e aceitar regras
 Autonomia Social :
 Higiene – estimular na criança todos os hábitos de higiene, utilização da sanita,
saber lavar as mãos.
 Alimentação – estimular a criança a ter um comportamento correto à mesa,
estimulá-la a comer sozinha.
 Vestuário – estimular a criança a calçar-se e a descalçar-se sozinha, vestir e despir
peças simples.
Desenvolvimento Psicomotor
 Motricidade Global :
 Jogos de movimentos de exploração do corpo (rastejar, saltar, correr, saltar
pequenos obstáculos)
 Jogos e fichas para desenvolvimento a coordenação óculo-motora
 Motricidade Fina:
 Desenho – Livre e orientado
 Pintura – digitinta, carimbos, estampagens, pincéis grossos
 Enfiamentos
 Rasgagem, colagem
 Preenchimento de espaços
Desenvolvimento Cognitivo
 Memória

 jogos de memória visual
 jogos de memória auditiva
 histórias de reprodução oral (lenga-lengas, poesias)

 Iniciação à Matemática :
 Noções espaço-temporais – em cima, em baixo, atrás, à frente, dentro, fora
 Noções de forma – círculo, quadrado, triângulo, retângulo
 Noções de quantidade – muito, pouco, conjunto, número; jogos de associação, de
encaixe, de concentração, de memorização
 Iniciação à escrita :
 Grafismos
 Associar o som à forma
 Identificação de símbolos
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Desenvolvimento da linguagem
Compreensão
Aumento
Vocabulário
Expressão
Correção frásica

através de :












Fantoches
Diálogos de experiências vividas pelas crianças
Lengalengas
Análise de imagens
Temas de vida
Cantinhos
 Casinha de bonecas
 Biblioteca
 Garagem
Canções
Dramatizações
Filosofia para Crianças
Histórias – com respetivas perguntas sobre a compreensão e memorização do seu contexto
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CAPÍTULO VIII
1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO

8. INTRODUÇÃO
O Ensino Básico, constitui-se como a etapa da escolaridade, em que se concretiza, de forma
mais ampla, o princípio democrático, em que se baseia todo o Sistema Educativo e contribui por sua
vez, decisivamente, para aprofundar a democratização da sociedade, numa perspetiva de
desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a realização individual de todos os cidadãos, em
harmonia com os valores da solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil e
responsável na comunidade.
São vários os objetivos do Ensino Básico, explícitos nos artigos 7.º e 8.º da lei n.º 46/86 – Lei
de Bases do Sistema Educativo. Um dos objetivos visa assegurar uma formação geral a todos, que lhes
garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio,
memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização
individual, em harmonia com os valores da solidariedade social. É deste modo fundamental, que na
formação estejam inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a
cultura do quotidiano.
Por outro lado, é também um dos objetivos do Sistema, proporcionar o desenvolvimento físico
e motor, o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da identidade, língua, história e cultura
portuguesa.
Um outro aspeto importante e que está consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo, é a
necessidade da Educação proporcionar aos alunos, experiências que favoreçam a sua maturidade cívica
e socioafetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos
seus vínculos familiares, quer no da intervenção consciente e responsável, na realidade circundante.
Deve proporcionar igualmente a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária.
Salientamos ainda um outro ponto, da Lei de Bases, que tem a ver com o facto de que a
Educação deve fomentar o gosto por uma constante atualização de conhecimentos e permitir a
colaboração das famílias no processo de informação e orientação.
Desta forma, o Ensino Básico baseia-se em três grandes objetivos gerais de extrema
importância. O primeiro tem a ver com a necessidade de serem criadas condições para o
desenvolvimento global e harmonioso da personalidade, mediante a descoberta progressiva de
interesses, aptidões e capacidades, que proporcionem uma formação pessoal, a nível individual e social.
O segundo visa proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, capacidades,
atitudes e valores indispensáveis a uma escolha esclarecida das vias escolares ou profissionais
subsequentes.
O terceiro e último grande objetivo está relacionado com a necessidade de desenvolver valores,
atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa
sociedade democrática.
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8.1. Caracterização das Crianças
DOS 6 AOS 10 ANOS DE IDADE
Considera-se que as crianças nestas idades entram no período da inteligência representativa
operatória,
surgindo a possibilidade da reversibilidade de pensamento
 O pensamento torna-se também lógico, racional e conceitual, a criança realiza as
operações de classificação e de seriação e obtém as relações que estruturam o
tempo e o espaço.
 Afetivamente a criança entra num estado de acalmia, em relação aos sobressaltos
afetivos internos, que lhe foram permitindo crescer, tendo a maturidade necessária
à aquisição de outros conhecimentos que fazem parte do mundo externo.
 Na linguagem, o monólogo dá lugar ao diálogo cada vez mais interrogativo e rico.
 O egocentrismo cede lugar à socialização do pensamento e consequentemente a
toda a socialização.
 A curiosidade muda de centros de interesse, ficando ligada à aquisição de novos
conhecimentos .
“O mundo surge à criança na sua riqueza e diversidade”, conferindo-lhe a aptidão para iniciar uma
aprendizagem escolar sistemática e contínua.

POSTURA

MOTRICIDADE


5-7
A
N
O
S









Aperfeiçoamento da
coordenação geral
Galopa e trota
Domina a bicicleta e os
patins
Aprende a nadar
Aperfeiçoamento
perceptivo-motor
Recebe e devolve
objetos
Aquisições
gnosopraxicas
Gnosia de lateralidade
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POSTURA

MOTRICIDADE




8-9
A
N
O
S

LINGUAGEM

5-7
A
N
O
S







Enriquecimento de
vocabulário
Faz perguntas
Usa conjunções
Percebe
preposições
Aprende a ler
Fala sem a
articulação infantil

LINGUAGEM

8-9



A
N
O
S




Estruturação lógica
da linguagem
Coordenação das
ações por sistemas
mais coerentes e
reversíveis
Aprendizagens
escolares
automatizadas
Interesse pela
leitura

Aprendizagens lúdicas
e recreativas
Jogos de orientação
Valorização dos fatores
de execução e controlo
do movimento

PERSONALIDADE






Independência da mãe,
no vestuário, na
nutrição e na higiene
Veste-se sem ajuda
Condutas sociais
Joga cooperativamente
Utilização dos
primeiros conceitos

PERSONALIDADE






PREENSÃO




Interesse por atividades
construtivas complexas
Dissociação de
movimentos
Supressão das
sincinésias e das
paratonias

DESENHO DO CORPO

Bonhomme perfil
Pormenores de vestuário

DESENHO DO CORPO

Desenvolvimento da
sociabilidade
Binómio afetivo
Formação de grupos
Liderança e submissão
Desenvolvimento da
curiosidade e da
responsabilidade

Melhores proporções corporais
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8.2. Currículo Formal
8.2.1. Introdução

Para o 1.º Ciclo, além do progressivo domínio de instrumentos básicos de comunicação e
compreensão (leitura, escrita e cálculo) e à iniciação em diferentes formas de expressão (verbal, motora,
plástica, musical), há também uma primeira abordagem do meio natural e social.
O 1.º Ciclo, respeitando um modelo de ensino globalizante, a cargo de um professor único,
privilegia o desenvolvimento integrado de estudos e atividades.
Todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram acumulando ao
longo da sua vida, no contacto com o meio que as rodeia. Cabe à escola, valorizar, reforçar, ampliar e
iniciar a sistematização dessas experiências e saberes, de modo a permitir aos alunos, a realização de
aprendizagens posteriores mais complexas.
O meio local, deverá ser o objeto privilegiado de uma primeira aprendizagem metódica e
sistemática da criança, visto que nestas idades, o pensamento está voltado para a aprendizagem
concreta.
As crianças deste nível etário, apercebem-se da realidade como um todo globalizado. Por esta
razão, o Estudo do Meio é apresentado como uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de
várias disciplinas científicas como a História, a Geografia, as Ciências da Natureza, a Etnografia, entre
outras, procurando-se assim, contribuir para a compreensão progressiva das inter- relações entre a
natureza e a sociedade.
Reconhece-se a Língua Materna, como o elemento mediador que permite a nossa identificação,
a comunicação com os outros e a descoberta e compreensão do mundo que nos rodeia. Entende-se que o
domínio da Língua Materna, como fator de transmissão e apropriação dos diversos conteúdos
disciplinares, condiciona o sucesso escolar.
Progressivamente, pelo uso da Língua, pela valorização de vivências, conhecimentos,
referências e interesses, pela reflexão oportuna e integrada sobre o funcionamento da Língua, o aluno
evolui para práticas mais normativizadas da comunicação oral e escrita.
As grandes finalidades do ensino da Matemática, são o desenvolvimento das capacidades de
raciocínio e de comunicação e das capacidades relacionadas com a resolução de situações
problemáticas.
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8.3. Estrutura Curricular

ÁREAS DISCIPLINARES







ÁREAS DE COMPLEMENTO CURRICULAR
 Iniciação ao Inglês (1º e 2º Ano)
 TIC - Informática (1º e 2º Ano)
 Filosofia para Crianças (1º e 2º Ano)

Português
Matemática
Estudo do Meio
Expressões Artísticas e Físico – Motoras
Inglês (3º e 4º ano)
Apoio ao Estudo

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES












Natação
Piano
Ballet
Judo
Drama e Cinema
Yoga
Robótica
Escolinha de Futebol
Dança
Catequese
ATC – Acompanhamento aos Trabalhos de Casa
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8.4. Plano Curricular do 1º Ciclo
8.4.1. Português
Português – 1º Ano
1º Período

2º Período

3º Período

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons;
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas
- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções
- responder a questões acerca do que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos pessoais,
suscitados pelos discursos ouvidos (uma audição
musical, uma peça de teatro, notícias, anúncios
publicitários, histórias)
Expressão Oral

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons;
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas
- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções
- responder a questões acerca do que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos pessoais,
suscitados pelos discursos ouvidos (uma audição
musical, uma peça de teatro, notícias, anúncios
publicitários, histórias)
Expressão Oral

 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente

 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons;
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas
- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções
- responder a questões acerca do que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Utilizar técnicas simples para registar, tratar e reter a
informação:
- identificar palavras-chave
- organizar a informação
- procurar informação complementar com ajuda do
professor
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos
pessoais, suscitados pelos discursos ouvidos
(uma audição musical, uma peça de teatro,
notícias, anúncios publicitários, histórias)
 Detetar algumas semelhanças e diferenças
entre o texto oral (falado ou lido) e o texto
escrito

32

EXTERNATO GRÃO VASCO
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
acordo com intenções específicas:
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
- formular pedidos
acordo com intenções específicas:
- formular perguntas
- formular pedidos
- formular avisos, recados, instruções
- formular perguntas
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- formular avisos, recados, instruções
- relatar, recontar, contar, descrever
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- relatar, recontar, contar, descrever
 Dizer poemas memorizados
 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à  Dizer poemas memorizados
natureza dos Interlocutores
 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à
natureza dos interlocutores
 Participar em atividades de expressão orientada
respeitando regras e papéis específicos:
 Participar em atividades de expressão orientada
- ouvir os outros
respeitando regras e papéis específicos:
- esperar a sua vez
- ouvir os outros
- respeitar o tema
- esperar a sua vez
- respeitar o tema
Leitura
Leitura
 Saber manusear livros folheando-os corretamente
 Reconhecer a representação gráfica da fronteira de
 Distinguir texto e imagem
palavra
 Reconhecer que a mesma letra pode ser

Distinguir letra, palavra, frase, texto
representada através de diferentes formas gráficas

Identificar os sons da palavra e estabelecer as
 Ler, respeitando a direccionalidade da linguagem
correspondências som/letra; letra/som
escrita

Localizar palavras em diferentes contextos e
 Distinguir letra, palavra, frase, texto
diferentes suportes
 Identificar as funções da leitura (para que serve ler)

Ler palavras através de:
 Identificar os sons da palavra e estabelecer as
- Reconhecimento global
correspondências som/letra; letra/som
 Localizar palavras em diferentes contextos e - Correspondência som/letra
- Antecipação; chaves contextuais (leitura de palavras
diferentes suportes
em contexto)
 Ler palavras através de:
 Ler com progressiva autonomia palavras, frases e
- Reconhecimento global
pequenos textos para:
- Correspondência som/letra
- Antecipação; chaves contextuais (leitura de palavras - Identificar o tema central
- localizar a informação pretendida
em contexto)
 Ler com progressiva autonomia palavras e frases - seguir instruções escritas para realizar uma ação
- responder a questões sobre o texto
simples
 Ler em voz alta para diferentes públicos
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Expressão Oral
 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
acordo com intenções específicas:
- formular pedidos
- formular perguntas
- formular avisos, recados, instruções
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- relatar, recontar, contar, descrever
 Dizer poemas memorizados
 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à
natureza dos interlocutores
 Participar em atividades de expressão orientada
respeitando regras e papéis específicos:
- ouvir os outros
- esperar a sua vez
- respeitar o tema
Leitura
 Reconhecer a representação gráfica da fronteira de
palavra
 Distinguir letra, palavra, frase, texto
 Identificar os sons da palavra e estabelecer as
correspondências som/letra; letra/som
 Localizar palavras em diferentes contextos e
diferentes suportes
 Ler palavras através de:
- Reconhecimento global
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Escrita
Escrita


 Perceber que a escrita é uma representação da
língua oral

 Respeitar a direcionalidade da escrita

 Usar adequadamente os instrumentos de escrita 
 Utilizar a linha de base como suporte da escrita
Conhecimento Explícito da Língua (CEL)









Perceber que a escrita é uma representação da língua
oral
Respeitar a direcionalidade da escrita
Usar adequadamente maiúsculas e minúsculas
Escrever legivelmente, e em diferentes suportes, com
correção (orto) gráfica e gerindo corretamente o
espaço da página



Segmentar e reconstruir a cadeia fónica
Discriminar os sons da fala
Articular corretamente os sons da língua
Produzir palavras por alteração, supressão e
inserção de elementos
Estabelecer relações de semelhança e diferença
entre sons
Identificar e classificar os sons da língua (vogais e
consoantes)
Identificar ditongos
Identificar sílabas

Conhecimento Explícito da Língua (CEL)
 Segmentar e reconstruir a cadeia fónica
 Discriminar os sons da fala
 Articular corretamente os sons da língua
 Produzir palavras por alteração, supressão e inserção
de elementos
 Estabelecer relações de semelhança e diferença entre
sons
 Identificar rimas
 Identificar e classificar os sons da língua (vogais e
consoantes)
 Identificar ditongos
 Identificar sílabas
 Identificar fonemas e alguns casos da leitura
Formar femininos, masculinos; singulares e plurais

- Correspondência som/letra
- Antecipação; chaves contextuais (leitura de palavras
em contexto)
 Utilizar técnicas simples de consulta de informação
em diferentes suportes (convencional ou digital)
 Ler com progressiva autonomia palavras, frases e
pequenos textos para:
- Identificar o tema central
- localizar a informação pretendida
- seguir instruções escritas para realizar uma ação
- responder a questões sobre o texto
- memorizar peças de informação
- identificar fonemas e os casos da leitura
- identificar sílabas
- classificar palavras quanto ao género (feminino /
masculino) e ao número (singular / plural)

Português – 2º Ano
1º Período

1º Período

1º Período

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas

 Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar
possível:
- apropriar-se de padrões de entoação e ritmo
- memorizar e reproduzir sequência de sons
- apropriar-se de novos vocábulos
- associar palavras ao seu significado
- identificar palavras desconhecidas
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- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções- responder a questões acerca do
que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Utilizar técnicas simples para registar, tratar e reter
a informação:
- identificar palavras-chave
- organizar a informação

- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções
- responder a questões acerca do que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Utilizar técnicas simples para registar, tratar e reter
a informação:
- identificar palavras-chave
- organizar a informação

- integrar sistematicamente novas palavras no seu
léxico
- cumprir instruções
responder a questões acerca do que ouviu
- reter o essencial de um pequeno texto ouvido
- identificar o tema central
- apreender o sentido global de textos ouvidos
- recontar histórias
 Utilizar técnicas simples para registar, tratar e reter a
informação:
- identificar palavras-chave
- organizar a informação

- procurar informação complementar com ajuda do
professor
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos
pessoais, suscitados pelos discursos ouvidos (uma
audição musical, uma peça de teatro, notícias,
anúncios publicitários, histórias)
 Detetar algumas semelhanças e diferenças entre o
texto oral (falado ou lido) e o texto escrito

- procurar informação complementar com ajuda do
professor
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos pessoais,
suscitados pelos discursos ouvidos (uma audição
musical, uma peça de teatro, notícias, anúncios
publicitários, histórias)
 Detetar algumas semelhanças e diferenças entre o
texto oral (falado ou lido) e o texto escrito

Expressão Oral
 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
acordo com intenções específicas:
- formular pedidos
- formular perguntas
- formular avisos, recados, instruções
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- relatar, recontar, contar, descrever

Expressão Oral
 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
acordo com intenções específicas:
- formular pedidos
- formular perguntas
- formular avisos, recados, instruções
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- relatar, recontar, contar, descrever

- procurar informação complementar com ajuda do
professor
 Manifestar ideias, sensações e sentimentos
pessoais, suscitados pelos discursos ouvidos (uma
audição musical, uma peça de teatro, notícias,
anúncios publicitário, histórias)
 Detetar algumas semelhanças e diferenças entre o
texto oral (falado ou lido) e o texto escrito
Expressão Oral
 Articular corretamente palavras, incluindo as de
estrutura silábica mais complexa (grupos
consonânticos)
 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação
 Respeitar as regras de entoação e ritmo adequados
 Construir frases com graus de complexidade
crescente
 Falar, com progressiva autonomia e clareza, sobre
assuntos do seu interesse imediato
 Produzir discursos com diferentes finalidades e de
acordo com intenções específicas:
- formular pedidos
- formular perguntas
- formular avisos, recados, instruções
- partilhar ideias, sensações e sentimentos pessoais
- relatar, recontar, contar, descrever
 Dizer poemas memorizados
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Dizer poemas memorizados
Adaptar o discurso às situações de comunicação e à
natureza dos interlocutores
 Participar em atividades de expressão orientada
respeitando regras e papéis específicos:
- ouvir os outros
- esperar a sua vez
- respeitar o tema

 Dizer poemas memorizados
 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à
natureza dos interlocutores
 Participar em atividades de expressão orientada
respeitando regras e papéis específicos:
- ouvir os outros
- esperar a sua vez
- respeitar o tema

Leitura

Leitura

 Relacionar os diferentes suportes de escrita com
diferentes mensagens
 Reconhecer a representação gráfica da fronteira de
palavra
 Utilizar técnicas simples de consulta deinformação
em diferentes suportes (convencional ou digital)
 Mobilizar conhecimentos prévios
 Ler com progressiva autonomia palavras, frases e
pequenos textos para:
- confrontar as previsões feitas com o conteúdo do texto
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- identificar o sentido global de textos
- Identificar o tema central
- localizar a informação pretendida
- seguir instruções escritas para realizar uma ação
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- memorizar peças de informação
compreender melhor (reler para resolver problemas de
compreensão)
- propor títulos para textos ou partes de textos
 Ler em voz alta para diferentes públicos
 Ler por iniciativa própria
 Exprimir
sentimentos,
emoções,
opiniões
provocados pela leitura de textos
 Propor finais diferentes para uma história
 Escolher autonomamente livros de acordo com os

 Relacionar os diferentes suportes de escrita com
diferentes mensagens
 Reconhecer a representação gráfica da fronteira de
palavra
 Utilizar técnicas simples de consulta de informação
em diferentes suportes (convencional ou digital)
 Antecipar conteúdos
 Mobilizar conhecimentos prévios
 Ler com progressiva autonomia palavras, frases e
pequenos textos para:
- confrontar as previsões feitas com o conteúdo do texto
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- identificar o sentido global de textos
- Identificar o tema central
- localizar a informação pretendida
- seguir instruções escritas para realizar uma ação
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- memorizar peças de informação
- compreender melhor (reler para resolver problemas de
compreensão)
- procurar informação complementar com a ajuda do
professor
- propor títulos para textos ou partes de textos
 Ler em voz alta para diferentes públicos
 Ler pequenos textos de acordo com orientações
previamente estabelecidas

 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à
natureza dos interlocutores
 Participar em atividades de expressão orientada
respeitando regras e papéis específicos:
- ouvir os outros
- esperar a sua vez
- respeitar o tema
Leitura
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 Relacionar os diferentes suportes de escrita com
diferentes mensagens
 Reconhecer a representação gráfica da fronteira de
palavra
 Utilizar técnicas simples de consulta de informação
em diferentes suportes (convencional ou digital)
 Antecipar conteúdos
 Mobilizar conhecimentos prévios
 Ler com progressiva autonomia palavras, frases e
pequenos textos para:
- confrontar as previsões feitas com o conteúdo do texto
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- identificar o sentido global de textos
- Identificar o tema central
- localizar a informação pretendida
- seguir instruções escritas para realizar uma ação
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- memorizar peças de informação
- compreender melhor (reler para resolver problemas de
compreensão)
- procurar informação complementar com a ajuda do
professor
- propor títulos para textos ou partes de textos
 Ler em voz alta para diferentes públicos
 Ler pequenos textos de acordo com orientações
previamente estabelecidas
 Ler por iniciativa própria
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seus interesses pessoais
Escrita







Perceber que a escrita é uma representação da
língua oral
Usar adequadamente maiúsculas e minúsculas
Assinalar a mudança de parágrafo
Aplicar regras dos sinais de pontuação
Escrever legivelmente, e em diferentes suportes,
com correção (orto)gráfica e gerindo corretamente
o espaço da página
Elaborar por escrito respostas a questionários

Conhecimento explícito da língua (CEL)
 Discriminar os sons da fala
 Articular corretamente os sons da língua
 Produzir palavras por alteração, supressão e
inserção de elementos
 Estabelecer relações de semelhança e diferença
entre sons
 Identificar rimas
 Identificar e classificar os sons da língua
 Identificar ditongos
 Identificar sílabas
 Classificar palavras quanto ao número de sílabas
 Conhecer nomes: próprios, comuns e comuns
colectivos
 Conhecer e classificar nomes quanto ao género,
número e grau
 Conhecer sinónimos e antónimos
 Conhecer e identificar os sinais de pontuação
 Segmentar palavras com vista à translineação por
comparação à segmentação silábica

 Ler por iniciativa própria
 Recriar pequenos textos em diferentes formas de
expressão (verbal, musical, plástica, gestual e
corporal)
 Exprimir
sentimentos,
emoções,
opiniões
provocados pela leitura de textos
 Comparar diferentes versões da mesma história
 Propor finais diferentes para uma história
 Escolher autonomamente livros de acordo com os
seus interesses pessoais

 Recriar pequenos textos em diferentes formas de
expressão (verbal, musical, plástica, gestual e
corporal)
 Exprimir
sentimentos,
emoções,
opiniões
provocados pela leitura de textos
 Comparar diferentes versões da mesma história
 Propor finais diferentes para uma história
 Escolher autonomamente livros de acordo com os
seus interesses pessoais
Escrita

Escrita
 Perceber que a escrita é uma representação da
língua oral
 Usar adequadamente maiúsculas e minúsculas
 Assinalar a mudança de parágrafo
 Aplicar regras dos sinais de pontuação
 Escrever legivelmente, e em diferentes suportes,
com correção (orto)gráfica e gerindo corretamente o
espaço da página
 Elaborar por escrito respostas a questionários
 Planificar pequenos textos em colaboração com o
professor
 Redigir diferentes tipos de textos, respeitando regras
previamente estabelecidas
 Escrever pequenos textos mediante proposta do
professor e por iniciativa própria
Conhecimento explícito da língua (CEL)
 Discriminar os sons da fala
 Articular corretamente os sons da língua
 Produzir palavras por alteração, supressão e
inserção de elementos
 Estabelecer relações de semelhança e diferença
entre sons
 Identificar rimas
 Identificar sílabas
 Conhecer sílaba tónica e sílaba átona
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 Perceber que a escrita é uma representação da língua
oral
 Usar adequadamente maiúsculas e minúsculas
 Assinalar a mudança de parágrafo
 Aplicar regras dos sinais de pontuação
 Escrever legivelmente, e em diferentes suportes,
com correção (orto) gráfica e gerindo corretamente o
espaço da página
 Elaborar por escrito respostas a questionários
 Planificar pequenos textos em colaboração com o
professor
 Redigir diferentes tipos de textos, respeitando regras
previamente estabelecida
 Escrever pequenos textos mediante proposta do
professor e por iniciativa própria
Conhecimento explícito da língua (CEL)
 Discriminar os sons da fala
 Articular corretamente os sons da língua
 Produzir palavras por alteração, supressão e inserção
de elementos
 Estabelecer relações de semelhança e diferença entre
sons
 Identificar rimas
 Identificar sílabas
 Conhecer sílaba tónica e sílaba átona
 Classificar palavras quanto à posição da sílaba
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 Classificar palavras quanto à posição da sílaba
tónica
 Identificar o determinante artigo definido e
indefinido
 Conhecer e identificar adjetivos
 Conhecer e identificar palavras que pertencem à
mesma família
 Formar o campo lexical de uma palavra dada
 Saber identificar frase e não frase
 Identificar, manipular e comparar frases afirmativas
e negativas

tónica
 Conhecer e identificar verbos
 Distinguir os tempos verbais (pretérito perfeito,
presente e futuro)
 Identificar a variação do verbo em pessoa e número
 Identificar na frase o grupo nominal e o grupo verbal
 Identificar e classificar os tipos de frases
 Manipular e organizar palavras por ordem alfabética
 Saber usar o dicionário

Português – 3º Ano
1º Período

1º Período

1º Período

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação essencial e acessória
- identificar personagens do texto ouvido
- preencher lacunas
- responder a questões acerca do que ouviu
 Pedir informações e esclarecimentos para clarificar
a informação ouvida
 Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
informação (grelhas de registo)
 Manifestar sentimentos, sensações, ideias e pontos
de vista pessoais suscitados pelo texto ouvido

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação essencial e acessória
- fazer inferências
- cumprir instruções
- identificar informação explícita e implícita
- responder a questões a cerca do que ouviu
- descobrir, pelo contexto, o significado de
palavras/expressões desconhecidas

Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
informação (esquematizar, grelhas de registo, tomar
notas)

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação essencial e acessória;
- fazer inferências;
- identificar informação explícita e implícita;
- responder a questões acerca do que ouviu;
- recontar o que ouviu;
- descobrir, pelo contexto, o significado de
palavras/expressões desconhecidas;
 Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
informação (grelhas de registo, tomar notas
esquematizar, hierarquizar)

Expressão oral

Expressão oral

Expressão oral

 Usar a palavra de uma forma clara e audível no
âmbito das tarefas a realizarProduzir discursos com
diferentes finalidades para:
- expressar sentimentos e emoções;
- relatar acontecimentos
 Dizer textos com clareza, entoação e ritmo
adequados

 Produzir discursos com diferentes finalidades para:
 Produzir discursos com diferentes finalidades para:
- explicitar o significado das expressões
- explicitar o significado das expressões
- partilhar informações e conhecimentos usando - partilhar informações e conhecimentos usando
vocabulário diversificado
vocabulário diversificado
- expressar sentimentos e emoções
- expressar sentimentos e emoções
- formular avisos
- formular avisos
- formular perguntas
- contar
- contar
- relatar
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 Produzir frases complexas
 Participar em atividades de expressão orientada
para:
- interpretar pontos de vista diferentes;
- justificar opiniões e escolhas
 Respeitar as convenções que regulam a interação:
- ouvir os outros
- esperar a sua vez
Leitura
 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Localizar a informação a partir de palavras ou
expressões-chave
 Ler e interpretar textos narrativos e poéticos
 Fazer uma leitura que possibilite:
- confrontar as previsões feitas com o conteúdo do texto
- detetar informação essencial e acessória;
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- identificar o sentido global de um texto
-descobrir o sentido de palavras desconhecidas
 Identificar componentes da narrativa (personagens
principal, secundária(s), tempo, espaço e ação)
 Identificar no texto o parágrafo e o período
 Compreender a estrutura do texto poético (verso,
estrofe, rima e refrão)
 Saber manusear o dicionário de forma correta
Expressão Escrita
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas
a questionários
 Utilizar técnicas específicas para selecionar,
registar, organizar e transmitir a informação
 Planificar textos de acordo com o objetivo, o
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos

- recontar
 Planificar o discurso de acordo com o objetivo e os
tópicos
 Participar em atividades de expressão orientada
para:
- precisar ideias
- interpretar pontos de vista diferentes
- justificar opiniões e escolhas

 Planificar o discurso de acordo com o objetivo e os
tópicos
 Participar em atividades de expressão orientada
para:
- interpretar pontos de vista diferentes
- justificar opiniões e escolhas
Leitura

Leitura

 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Utilizar técnicas para recolher, organizar e reter a

Ler e ouvir ler obras de literatura para a
informação
infância e reagir aos textos
 Antecipar o assunto de um texto
 Identificar vocabulário relativo ao livro (título,  Mobilizar conhecimentos prévios
subtítulo, capa, contracapa, lombada, ilustração,  Fazer uma leitura que possibilite:
ilustrador e autor)
- confrontar as previsões feitas com o assunto do texto

Fazer uma leitura que possibilite:
- detetar informação relevante
- confrontar as previsões feitas com o assunto do texto
- identificar o tema central e aspetos acessórios
- detetar informação relevante
- relacionar a informação lida com conhecimentos
- identificar o tema central e aspetos acessórios
exteriores ao texto
- relacionar a informação lida com conhecimentos - responder a questões sobre o texto
exteriores ao texto
- captar sentidos implícitos
- responder e formular questões sobre o texto
- identificar o sentido global de um texto
- Identificar o sentido global de um texto
- atribuir títulos a textos
 Identificar as principais características de diferentes  Recorrer a diferentes estratégias para resolver
tipos de texto:
problemas de compreensão
- texto narrativo
- texto dramático
- texto poético
 Ler, de acordo com orientações previamente
- texto descritivo
estabelecidas, textos de diferentes tipos e com
- texto expositivo
diferente extensão
- texto instrucional
- texto conversacional
Expressão Escrita
 Utilizar técnicas para recolher, organizar e reter a
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas
informação
a questionários

Planificar textos de acordo com o objetivo, o
Expressão Escrita
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas  Redigir textos:
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 Redigir textos:
- Construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
elaborar
um
texto
informativo/expositivo
(experiência/observação, uma viagem, desenvolvimento
de um tema)
- elaborar um texto conversacional, integrando
situações de diálogo
 Verbos introdutores de relato no discurso
 Cuidar da apresentação final dos textos
 Escrever textos por sua iniciativa
Conhecimento Explícito da Língua
 Mobilizar o saber adquirido na compreensão e
expressão oral e escrita
 Explicitar regras e procedimentos:
- Distinguir sons orais e sons nasais
- Distinguir ditongos orais de ditongos nasais
 Comunicação verbal e não-verbal
 Distinguir texto oral e texto escrito
 Identificar o esquema de comunicação (emissor,
mensagem e recetor)
 Identificar diferentes estruturas silábicas nas
palavras
 Classificar palavras quanto ao número de sílabas
(monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo)
 Explicitar regras de ortografia / translineação
 Distinguir sílaba tónica e sílaba átona
 Classificar palavras quanto à posição da sílaba
tónica (palavras agudas, graves e esdrúxulas)
 Identificar os acentos gráficos (agudo, grave,
circunflexo) e diacríticos (hífen)
 Explicitar regras e procedimentos:
- família de palavras;
- campo lexical;

a questionários
 Utilizar técnicas específicas para selecionar,
registar, organizar e transmitir a informação
 Planificar textos de acordo com o objetivo, o
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos
 Redigir textos:
- Construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
- escrever textos descritivos (uma cena, objeto,
paisagem, personagem)
- escrever um texto instrucional (receita)
- redigir uma carta com intenção específica (fórmulas
de saudação e despedida; assunto; data; remetente;
destinatário)
 Escrever textos por sua iniciativa
Conhecimento explícito da Língua
 Explicitar regras e procedimentos:
- Distinguir palavras variáveis e invariáveis
- Determinantes artigos (definido, indefinido)
 Identificar Pronomes Pessoais
 Explicitar algumas regras de flexão pronominal género, número e pessoa
 Identificar adjetivos qualificativos e adjetivos
numerais
 Identificar verbos
 Explicitar algumas regras de flexão verbal dos
verbos regulares:
- conjugação (1.ª, 2.ª, 3.ª)
- pessoa (1.ª, 2.ª, 3.ª) singular, plural
- número (singular, plural)
- vogal temática
 Tempos e Modos verbais:
- modo indicativo ( presente, futuro, pretérito perfeito,
imperfeito e pretérito mais que perfeito)
- modo infinitivo

Explicitar e seriar (estabelecer classes, ordenar
elementos em classes, distinguir uma classe de
outra);
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- Construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
- escrever um texto informativo ( notícia);
 Escrever em diferentes suportes (computador)
 Participar na reescrita do texto, confrontando
hipóteses múltiplas, tendo em vista o seu
aperfeiçoamento (organização das ideias, supressão
de repetições desnecessárias, adequação do
vocabulário, adjetivação, formas básicas da
ortografia, da acentuação, do discurso direto)
Conhecimento Explícito da Língua

 Tempo e modo verbal:
- modo condicional: presente

 Explicitar regras e procedimentos:
- Determinantes Possessivos
- Determinantes demonstrativos
 Classificar e seriar (estabelecer classes, ordenar
elementos em classes, distinguir uma classe de
outra)
 Identificar as características que justificam a
inclusão (ou exclusão) de palavras numa classe
 Identificar os constituintes principais da frase:
Grupo nominal (GN), Grupo verbal (GV)
 Identificar funções sintáticas dos constituintes da
frase:
- sujeito (simples e composto)
- predicado
 Distinguir palavras simples e complexas
 Identificar os processos de formação de palavras por
derivação (sufixação e prefixação)
 Identificação de radicais, sufixos e prefixos
 Ordenar palavras por ordem alfabética.
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- sinónimos e antónimos;
- sinais de pontuação.
- sinais auxiliares de escrita
 Reconhecer palavras que pertencem à mesma
família.
 Relacionar os sinais de pontuação com a intenção
comunicativa
 Distinguir frase e não frase
 Distinguir frase aceitável /frase não aceitável
 Identificar e classificar os tipos de frase
(declarativa,
interrogativa,
exclamativa
e
imperativa)
 Distinguir frase afirmativa e negativa (polaridade)
 Identificar nomes: comuns, comuns coletivos e
próprios

 Explicitar algumas regras de flexão nominal:
- variação em género (masculino/feminino), número
(singular/plural)
e
grau
(normal/aumentativo/diminutivo).
Português – 4º Ano
1º Período

1º Período

1º Período

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

Compreensão do Oral

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação explícita e implícita
- relatar o essencial de uma história ouvida ou de uma
ocorrência
- apropriar-se de novos vocábulos
- responder a questões a cerca do que ouviu

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação essencial e acessória
- fazer inferências
- identificar informação explícita e implícita
- responder a questões a cerca do que ouviu
- descobrir, pelo contexto, o significado de
palavras/expressões desconhecidas
 Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
informação:
- identificar ideias-chave

 Prestar atenção ao que ouve para:
- identificar informação essencial e acessória
- fazer inferências
- identificar informação explícita e implícita
- responder a questões a cerca do que ouviu
- recontar o que ouviu

 Pedir informações e esclarecimentos para clarificar
a informação ouvida
 Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
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- descobrir, pelo contexto, o significado de
palavras/expressões desconhecidas
 Utilizar técnicas para registar, tratar e reter
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informação (grelhas de registo)
 Manifestar sentimentos, sensações, ideias e pontos
de vista pessoais suscitados pelo texto ouvido

- preencher grelhas de registo
- esquematizar (mapas de ideias)
- articular a informação retida com conhecimentos
prévios

Expressão oral
 Produzir discursos com diferentes finalidades para:
- expressar sentimentos e emoções
- relatar, recontar e contar
- descrever
 Dizer textos com clareza, entoação e ritmo
adequados
 Reproduzir e recriar trava-línguas, lengalengas,
adivinhas, provérbios e contos
 Participar em atividades de expressão orientada
para:
- interpretar pontos de vista diferentes
- justificar opiniões e escolhas
Leitura
 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Localizar a informação a partir de palavras ou
expressões-chave
 Antecipar o assunto de um texto

Fazer uma leitura que possibilite:

- confrontar as previsões feitas com o conteúdo do texto
- detetar informação essencial e acessória
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- Identificar o sentido global de um texto
- descobrir o sentido de palavras desconhecidas
 Identificar componentes da narrativa (personagens
principal, secundária(s), tempo, espaço e ação)
 Estrutura do texto poético (verso, estrofe e rima)

informação:
- esquematizar
- hierarquizar informação
- preencher grelhas de registo
- tomar notas

Expressão oral
 Produzir discursos com diferentes finalidades para:
- explicitar o significado das expressões
- partilhar informações e conhecimentos usando
vocabulário diversificado
- expressar sentimentos e emoções
- formular perguntas
- contar
- recontar
 Planificar o discurso de acordo com o objetivo e os
tópicos
 Participar em atividades de expressão orientada
para:
- precisar ideias
- interpretar pontos de vista diferentes
- precisar ou resumir ideias

Expressão oral

Leitura

Leitura

 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Encontrar num enunciado a informação necessária à
concretização de uma tarefa

Mobilizar conhecimentos prévios

Fazer uma leitura que possibilite:
- confrontar as previsões feitas com o assunto do texto
- detetar informação relevante
- identificar o tema central e aspetos acessórios
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- responder a questões sobre o texto
- formular questões sobre o texto
- Identificar o sentido global de um texto

 Ler de modo autónomo e por iniciativa própria
 Utilizar técnicas para recolher, organizar e reter a
informação
 Antecipar o assunto de um texto

Mobilizar conhecimentos prévios

Fazer uma leitura que possibilite:
- distinguir entre ficção – não ficção
- detetar informação relevante
- identificar o tema central e aspetos acessórios
- relacionar a informação lida com conhecimentos
exteriores ao texto
- responder a questões sobre o texto
- captar sentidos implícitos
- Identificar o sentido global de um texto
- transformar parcial ou totalmente, textos lidos em
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 Produzir discursos com diferentes finalidades para:
- explicitar o significado das expressões
- partilhar informações e conhecimentos usando
vocabulário diversificado
- expressar sentimentos e emoções
- formular avisos, recados e convites
- contar
- relatar
 Planificar o discurso de acordo com o objetivo e os
tópicos
 Participar em atividades de expressão orientada para:
- interpretar pontos de vista diferentes
- justificar opiniões e escolhas
- precisar ou resumir ideias
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Expressão Escrita
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas
a questionários
 Utilizar técnicas específicas para selecionar,
registar, organizar e transmitir a informação
 Planificar textos de acordo com o objetivo, o
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos
 Redigir textos:
- Construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
- escrever uma curta mensagem – recado aviso, nota,
correio eletrónico
 Escrever textos respeitando as convenções
ortográficas e de pontuação e utilizando
mecanismos adequados
 Escrever textos por sua iniciativa

Conhecimento Explícito da Língua
 Explicitar regras e procedimentos
 Identificar nomes: comuns, comuns coletivos e
próprios (revisões)
 Explicitar algumas regras de flexão nominal variação em número (singular, plural); género
(masculino, feminino) e grau (aumentativo,
diminutivo)
 Identificar os constituintes principais da frase:
Grupo nominal (GN), Grupo verbal (GV)
 Identificar funções sintáticas: sujeito (simples,
composto), e predicado
 Explicitar e aplicar regras de pontuação
 Identificar os graus dos adjetivos e proceder a
alterações de grau
 Explicitar algumas regras de flexão adjetival
(género, número e grau)
 Identificar e classificar os tipos de frase
(declarativa,
interrogativa,
exclamativa
e



Identificar diferentes tipos de texto e as suas
principais características:
- Poesia
- Prosa poética
- Prosa
- Trava-línguas
- Teatro
- Banda desenhada
- Canção musicada
- Adivinha
- Cantiga
- Provérbio
- Fábula

Expressão Escrita
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas
a questionários.
 Utilizar técnicas específicas para selecionar,
registar, organizar e transmitir a informação.
 Planificar textos de acordo com o objetivo, o
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos.
 Redigir textos:
- construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
- escrever um texto poético
- redigir uma carta com intenção específica ( fórmulas
de saudação e despedida; assunto; data; remetente;
destinatário)
 Rever textos com vista ao seu aperfeiçoamento:
-identificar erros;
- reescrever o texto;
Conhecimento Explícito da Língua
 Explicitar regras e procedimentos
 Identificar
determinantes
artigos
(definido,
indefinido)
 Identificar determinantes/pronomes demonstrativos
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quadros-síntese
- atribuir títulos a textos
 Recorrer a diferentes estratégias para resolver
problemas de compreensão
 Ler, de acordo com orientações previamente
estabelecidas, textos de diferentes tipos e com
diferente extensão
Expressão Escrita
 Elaborar, por escrito, de modo autónomo, respostas a
questionários
 Planificar textos de acordo com o objetivo, o
destinatário, o tipo de texto e os conteúdos
 Redigir textos:
- Construir narrativas obedecendo à sua estrutura
(introdução, desenvolvimento e conclusão)
- elaborar um texto conversacional, integrando
situações de diálogo ( banda desenhada)
 Verbos introdutores de relato no discurso
 Escrever em diferentes suportes (computador)
 Cuidar da apresentação final dos textos
 Escrever textos por sua iniciativa
Conhecimento Explícito da Língua










Explicitar regras e procedimentos
Flexionar os verbos irregulares
Expansão e redução da frase
Distinguir frase simples e frase complexa
Frase subordinante e subordinada
Reconhecer as conjunções
Identificar palavras onomatopaicas
Identificar preposições simples
Identificar advérbios: de negação e de afirmação, de
quantidade e grau, de lugar, de tempo e de modo
 Identificar palavras homónimas, homófonas e
homógrafas
 Distinguir acento tónico e acento gráfico
 Classificar e seriar (estabelecer classes, ordenar
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imperativa)
 Distinguir frase afirmativa e negativa
 Classificar palavras quanto ao número de sílabas
(monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo)
 Classificar palavras quanto à posição da sílaba
tónica (palavras agudas, graves e esdrúxulas)
 Identificar funções sintáticas: complemento direto e
complemento indirecto
 Flexionar verbos regulares no modo indicativo e
condicional
 Distinguir marcas do discurso direto ( modo oral e
escrito)
 Distinguir discurso direto e discurso indireto
 Identificar verbos introdutores de relato no discurso
 Mobilizar o saber adquirido na compreensão e
expressão oral e escrita

 Identificar determinantes /pronomes Possessivos
 Distinguir palavras simples e complexas
 Identificar os processos de formação de palavras por
derivação (sufixação e prefixação)
 Identificar radicais, sufixos e prefixos
 Produzir novas palavras a partir de sufixos e
prefixos
 Identificar os processos de formação de palavras por
composição morfossintática
 Identificar palavras que pertencem à mesma família
 Identificar quantificadores numerais
 Identificar adjetivos numerais
 Identificar os constituintes da frase:
- modificador
 Identificar Pronomes Pessoais
 Explicitar algumas regras de flexão pronominal género, número e pessoa.
 Substituir nomes ou grupos nominais pelos
correspondentes pronomes pessoais
 Identificar verbos
 Explicitar algumas regras de flexão verbal dos
verbos regulares:
- conjugação (1.ª, 2.ª, 3.ª)
- pessoa (1.ª, 2.ª, 3.ª) singular, plural
- número (singular, plural)
- vogal temática
 Tempos e Modos verbais:
- Modo imperativo
- Modo conjuntivo
- Modo infinitivo
 Flexionar os verbos irregulares (ser, ter, estar e
haver)
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elementos em classes, distinguir uma classe de
outra)
 Explicitar regras de translineação (revisão)
 Explicitar e seriar (estabelecer classes, ordenar
elementos em classes, distinguir uma classe de
outra)
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8.4.2. Matemática
Matemática – 1º Ano
1º Período

Números naturais






Adquirir a noção de número natural até 8
Classificar e ordenar de acordo com um
dado critério
Realizar contagens progressivas e
regressivas com os números em estudo
Compreender várias utilizações do número
e identificar números em contextos do
quotidiano
Associar pela contagem diferentes
conjuntos ao mesmo número natural

- Relações numéricas





Compor e decompor números
Comparar e ordenar números
Utilizar a simbologia >, < e =
Identificar e dar exemplos de números
pares e ímpares

- Sistema de numeração decimal




Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número
Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Representar números na reta numérica

2º Período

Números naturais






3º Período

Números naturais

Adquirir a noção de número natural até 20
Adquirir a noção de dezena
Classificar e ordenar de acordo com um
dado critério
Realizar contagens progressivas e
regressivas com os números em estudo
Compreender várias utilizações do número
e identificar números em contextos do
quotidiano







Adquirir a noção de número natural até
100
Adquirir a noção de centena
Ler e representar qualquer número natural
até 100
Classificar e ordenar de acordo com um
dado critério
Realizar contagens progressivas e
regressivas com os números em estudo
Compreender várias utilizações do número
e identificar números em contextos do
quotidiano
Realizar estimativas de uma dada
quantidade de objetos


- Relações numéricas
 Compor e decompor números
 Comparar e ordenar números

 Utilizar a simbologia >, < e =
 Identificar e dar exemplos de números
- Relações numéricas
pares e ímpares








Compor e decompor números inferiores a
100
 Comparar e ordenar números
Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número
 Utilizar a simbologia >, < e =
Compreender o valor posicional de um
 Identificar e dar exemplos de números
algarismo no sistema de numeração
pares e ímpares
decimal
- Sistema de numeração decimal
Representar números na reta numérica
 Identificar e dar exemplos de diferentes
Designar 10 unidades por uma dezena
representações para o mesmo número

- Sistema de numeração decimal
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Operações com números naturais








Operações com números naturais

Regularidades

Elaborar sequências de números segundo Geometria
uma dada lei de formação
- Figuras no plano e sólidos geométricos

Geometria



- Orientação espacial





Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Representar números na reta numérica

Compreender a adição nos sentidos
 Compreender a adição nos sentidos
combinar e acrescentar
combinar e acrescentar

Efetuar adições por manipulação de
 Compreender a subtração nos sentidos
objetos ou recorrendo a desenhos e
retirar, comparar e completar
Operações com números naturais
esquemas
 Adicionar e subtrair utilizando a
Compreender a subtração nos sentidos
 Compreender a adição nos sentidos
representação horizontal
retirar, comparar e completar
combinar e acrescentar
 Praticar estratégias de cálculo mental e
Adicionar e subtrair utilizando a
escrito, usando os sinais +, - e =
 Compreender a subtração nos sentidos
representação horizontal
retirar, comparar e completar
 Resolver problemas envolvendo adições e
Praticar estratégias de cálculo mental e
 Adicionar e subtrair utilizando a
subtrações
escrito, usando os sinais +, - e =
representação horizontal
Utilizar corretamente os termos «aditivo» Regularidades
 Praticar estratégias de cálculo mental e
e subtrativo»
escrito, usando os sinais +, - e =
 Elaborar sequências de números segundo
 Resolver problemas envolvendo adições e
uma dada lei de formação e investigar
subtracções
Resolver problemas envolvendo adições
regularidades em sequências e em tabelas

Regularidades




Situar-se no espaço em relação aos outros
e aos objetos, e relacionar objetos segundo
a sua posição no espaço
Selecionar e utilizar pontos de referência e
descrever a localização relativa de pessoas
ou objetos no espaço, utilizando
vocabulário apropriado
Comparar distâncias entre pares de objetos
e de pontos






Elaborar sequências de números segundo
uma dada lei de formação e investigar
regularidades em sequências e em tabelas

Situar-se no espaço em relação aos outros
e aos objetos, e relacionar objetos segundo Medida
a sua posição no espaço
- Comprimento
Representar polígonos
Realizar composições e decomposições de
 Compreender a noção de comprimento
figuras geométricas
 Compreender o que é uma unidade de
medida e o que é medir
 Comparar e ordenar comprimentos
 Realizar medições utilizando unidades de
medida não convencionais
 Realizar medições utilizando unidades de
medida convencionais (centímetro)
 Estimar comprimentos
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- Figuras no plano e sólidos geométricos





Distinguir entre interior, exterior e
fronteira de um domínio limitado por uma
linha poligonal fechada




Reconhecer propriedades de figuras no
plano e fazer classificações
Identificar polígonos e círculos nos sólidos
geométricos e representá-los



Resolver problemas envolvendo grandezas
e medidas
Reconhecer, num quadriculado, figuras
equidecomponíveis
Reconhecer
que
duas
figuras
equidecomponíveis têm a mesma área e
designá-las por figuras «equivalentes»
Comparar
áreas
de
figuras
por
sobreposição,
decompondo-as
previamente, se necessário

- Tempo






Estabelecer relações entre factos e ações
que envolvam noções temporais
Reconhecer o caráter cíclico de certos
fenómenos e atividades
Conhecer o nome dos dias da semana e
dos meses do ano
Relacionar entre si hora, dia, semana, mês
e ano
Resolver problemas envolvendo situações
temporais

- Dinheiro


Conhecer e relacionar as moedas e
algumas notas do euro, realizando
contagens de dinheiro



Saber que 1 euro é composto por 100
cêntimos
Representar
valores
monetários
e
decompô-los
Ordenar moedas / notas segundo o
respetivo valor
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Resolver problemas envolvendo dinheiro

Organização e tratamento de dados
- Representação e interpretação de dados







Ler, explorar e interpretar informação
(apresentada em listas, tabelas de
frequências, gráficos de pontos e
pictogramas) respondendo a questões e
formulando novas questões
Utilizar
corretamente
os
termos
«conjunto», «elemento», e as expressões
«pertence», «não pertence» e «cardinal»
Classificar dados utilizando diagramas de
Venn e de Carroll
Formular questões e recolher dados
registando-os através de esquemas de
contagem gráfica e de gráficos de pontos
Organizar os dados em tabelas de
frequências absolutas e representá-los
através de pictogramas

Matemática – 2º Ano
1º Período

Números naturais



Conhecer os numerais ordinais até
“vigésimo”
Adquirir a noção de número natural até à
centena

1º Período

Números naturais



1º Período

Números naturais

Adquirir a noção de número natural até ao
milhar
Classificar e ordenar de acordo com um
dado critério
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Adquirir a noção de número natural até à
centena de milhar
Classificar e ordenar de acordo com um
dado critério
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Classificar e ordenar de acordo com um
 Realizar contagens progressivas e
dado critério
regressivas com os números em estudo
Efetuar contagens de 2 em 2, 5 em 5, 10
 Compreender várias utilizações do número
em 10…
e identificar números em contextos do
quotidiano
Realizar contagens progressivas e
 Realizar estimativas de uma dada
regressivas com os números em estudo
quantidade de objetos
Compreender várias utilizações do número
e identificar números em contextos do
- Relações numéricas
quotidiano

- Sistema de numeração decimal


Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número



Designar cem unidades por uma centena e
reconhecer que uma centena é igual a 10
dezenas
Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Representar números na reta numérica



Operações com números naturais





Compor e decompor números
Relações numéricas
Comparar e ordenar números
Compor e decompor números
 Compor e decompor números
Utilizar a simbologia >,< e =
Comparar e ordenar números
 Identificar e dar exemplos de números
 Comparar e ordenar números
pares e ímpares
Utilizar a simbologia >,< e =
 Utilizar a simbologia >,< e =
Identificar e dar exemplos de números
 Identificar e dar exemplos de números
Sistema
de
numeração
decimal
pares e ímpares
pares e ímpares






Efetuar contagens de 100 em 100, 1000
em 1000
Realizar contagens progressivas e
regressivas com os números em estudo
Compreender várias utilizações do número
e identificar números em contextos do
quotidiano
Realizar estimativas de uma dada
quantidade de objetos





- Relações numéricas







Compreender a adição
combinar e acrescentar

nos

sentidos

Identificar e dar exemplos de diferentes
- Sistema de numeração decimal
representações para o mesmo número
 Compreender o valor posicional de um
 Identificar e dar exemplos de diferentes
algarismo no sistema de numeração
representações para o mesmo número
decimal
 Representar números na reta numérica
 Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
Operações com números naturais
decimal
 Compreender, construir e memorizar as
 Representar números na reta numérica
tabuadas da multiplicação por 4, 3 e 6
Operações com números naturais
 Adicionar, subtrair e multiplicar utilizando
 Compreender, construir e memorizar as
a representação horizontal
tabuadas da multiplicação por 8, 7 e 9
 Praticar estratégias de cálculo mental e

Reconhecer
situações envolvendo a
escrito, usando os sinais +, - e x
divisão
inteira
e exata
 Adicionar e subtrair números naturais
 Relacionar a divisão com a multiplicação
privilegiando a representação vertical do
 Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir
cálculo
utilizando a representação horizontal
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Compreender a subtração nos sentidos
 Compreender e usar os operadores: triplo e
 Praticar estratégias de cálculo mental e
retirar, comparar e completar
quádruplo
escrito, usando os sinais +, -, x e :
 Compreender a multiplicação nos sentidos
 Resolver problemas envolvendo adições,
 Resolver problemas envolvendo adições,
aditivo e combinatório
subtrações e multiplicações
subtrações, multiplicações e divisões
 Conhecer o elemento neutro e absorvente Regularidades
Regularidades
da multiplicação
 Elaborar sequências de números segundo
 Compreender, construir e memorizar as
 Elaborar sequências de números segundo
uma dada lei de formação e investigar
tabuadas da multiplicação por 2, 5 e 10
regularidades em sequências e em tabelas
uma dada lei de formação e investigar
de números
regularidades em sequências e em tabelas
 Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e
de números
100 de um número com três algarismos
Geometria
 Adicionar, subtrair e multiplicar utilizando
Números racionais não negativos
- Orientação espacial
a representação horizontal
 Identificar a metade, a terça parte, a quarta
 - Praticar estratégias de cálculo mental e

Realizar, representar e comparar
parte, a décima parte e outras partes da
escrito, usando os sinais +, - e x
diferentes itinerários utilizando pontos de
unidade e representá-las na forma de
 Compreender e usar os operadores: dobro
referência
fração, relacionando-as com o dobro,
e quíntuplo

Ler e desenhar plantas simples
triplo, quádruplo e o quíntuplo
 Resolver problemas envolvendo adições,
subtrações e multiplicações
- Figuras no plano e sólidos geométricos
Geometria

Comparar
e
descrever
sólidos
Regularidades
- Figuras no plano e sólidos geométricos
 geométricos identificando semelhanças e
 Elaborar sequências de números segundo
 Comparar e descrever sólidos
diferenças
uma dada lei de formação e investigar
 geométricos identificando semelhanças e

Realizar
composições
e
regularidades em sequências e em tabelas
diferenças (poliedros e não poliedros)
decomposições de figuras geométricas
de números
 Identificar linhas retas e curvas a partir da
 Identificar linhas retas e curvas a partirda
observação de objetos e figuras
observação de objetos e figuras
Geometria
geométricas e representá-las
geométricas e representá-las
- Figuras no plano e sólidos geométricos



Geometria
Comparar e descrever sólidos - Reflexão
geométricos identificando semelhanças e

Identificar no plano figuras simétricas - Reflexão
diferenças
em relação a um eixo

Identificar no plano figuras simétricas
Identificar polígonos e círculos nos

Desenhar no plano figuras simétricas
em relação a um eixo
sólidos geométricos e representá-los
relativas a um eixo horizontal ou vertical
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Reconhecer propriedades de figuras
no plano e fazer classificações
Realizar
composições
e
decomposições de figuras geométricas
Identificar linhas retas e curvas a
partir da observação de objetos e figuras
geométricas e representá-las



Resolver problemas envolvendo a
visualização e a compreensão de relações
espaciais




Desenhar no plano figuras simétricas
relativas a um eixo horizontal ou vertical
Resolver problemas envolvendo a
visualização e a compreensão de relações
espaciais

Medida
- Comprimento, massa, capacidade e área











Compreender
as
noções
de
comprimento, massa, capacidade e área
Compreender o que é uma unidade de
medida e o que é medir
Comparar e ordenar comprimentos,
massas, capacidades e áreas
Realizar medições utilizando unidades de
medida não convencionais e compreender
a necessidade de subdividir uma unidade
em subunidades
Realizar medições utilizando unidades de
medida convencionais (centímetro, metro,
quilograma e litro)
Determinar o perímetro de figuras
Estimar
comprimentos,
massas,
capacidade e áreas
Resolver problemas envolvendo grandezas
e medidas

- Tempo
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Estabelecer relações entre factos e ações
que envolvam noções temporais e
reconhecer o caráter cíclico de certos
fenómenos e actividades
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Relacionar entre si hora, dia, semana, mês
e ano
Identificar a hora, a meia hora e o quarto
de hora
Resolver problemas envolvendo situações
temporais

- Dinheiro





Conhecer e relacionar as moedas e notas
do euro realizando contagens de dinheiro
Representar valores monetários
Realizar estimativas
Resolver problemas envolvendo dinheiro

Organização e tratamento de dados
- Representação e interpretação de dados
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Ler, explorar e interpretar informação
(apresentada em listas, tabelas de
frequências, gráficos de pontos e
pictogramas) respondendo a questões e
formulando novas questões
Classificar
dados
utilizando
diagramas de Venn e Carroll
Formular questões e recolher dados
registando-os através de esquemas de
contagem gráfica e de gráficos de pontos
Organizar os dados em tabelas de
frequências absolutas e representá-los
através de pictogramas

EXTERNATO GRÃO VASCO
Matemática – 3º Ano
1º Período

Números naturais















Adquirir a noção de número ordinal
Diferenciar número ordinal de número
cardinal
Reconhecer e utilizar números ordinais até
ao centésimo
Ler e representar números do sistema
decimal até à centena de milhar.
Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Identificar ordens e classes de um número
do sistema decimal
Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número
Ler e representar um número do sistema
decimal por classes e por ordens
Compor e decompor números até à
centena de milhar

Identificar o valor absoluto e valor relativo
de um algarismo dentro de dado um
número
Realizar contagens progressivas e
regressivas a partir de números dados, até
à centena de milhar
Comparar e ordenar números em
sequências crescentes e decrescentes,
utilizando a simbologia >,< e =

1º Período

Números naturais

Números naturais

 Adquirir a noção de numeração romana
 Conhecer e utilizar os numerais romanos,
associando o símbolo ao respetivo valor
 Reconhecer e utilizar as regras para a
construção dos numerais romanos
 Construir numerais romanos até ao milhão










1º Período

Ler e representar números do sistema
decimal até ao milhão
Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Identificar ordens e classes de um número
do sistema decimal
Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número
Ler e representar um número do sistema
decimal por classes e por ordens
Compor e decompor números até ao
milhão
Identificar o valor absoluto e valor relativo
de um algarismo dentro de dado um
número
Realizar contagens progressivas e
regressivas a partir de números dados, até
ao milhão
Comparar e ordenar números em
sequências crescentes e decrescentes,
utilizando a simbologia >,< e =
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Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Operações com números naturais


Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Regularidades


Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Números racionais não negativos


Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Geometria


Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Organização tratamento de dados


Rever/reforçar/trabalhar a matéria dada

Medida
- Comprimento




Compreender a noção de comprimento
Construir o metro, o decímetro e o
centímetro
Reconhecer o metro como a unidade
principal das medidas de comprimento
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Representar números numa reta numérica
 Realizar estimativas
Compreender o sistema de numeração
 Compreender o sistema de numeração
decimal.
decimal.
Identificar e dar exemplos de múltiplos e
Operações com números naturais
de divisores de um número natural.
Compreender que os divisores de um
 Compreender, construir e memorizar as
número são divisores dos seus múltiplos (e
tabuadas da multiplicação por 9, 11 e 12
que os múltiplos de um número são
múltiplos dos seus divisores).

Operações com números naturais











Compreender e realizar o algoritmo da
adição (com composição e com e sem
transporte), na representação vertical
Identificar as diferentes partes que
compõem o algoritmo da adição
Compreender e realizar o algoritmo da
subtração (com composição e com
compensação), na representação vertical
Identificar as diferentes partes que
compõem o algoritmo da subtração
Adicionar e subtrair, utilizando a
representação horizontal (em forma de
expressão numérica), usando as suas
propriedades
Compreender a adição e subtração como
operações inversas
Praticar estratégias de cálculo mental e
escrito, usando os sinais + e –
Realizar estimativas
Resolver problemas envolvendo adições e
subtrações (até dois passos), envolvendo
situações de juntar, acrescentar, retirar e
comparar












Compreender e realizar o algoritmo da
multiplicação inteira (com apenas até dois
dígitos no multiplicador), cujo produto
seja inferior a um milhão
Identificar as diferentes partes que
compõem o algoritmo da multiplicação
Efetuar a multiplicação de um número de
um algarismo por um número de dois
algarismos, decompondo o segundo em
dezenas e unidade, utilizando a
propriedade distributiva
Compreender e usar as regras da
multiplicação por 10, 100, 1000
Efetuar mentalmente, na forma horizontal,
a multiplicação por 10, 100, 1000
Compreender a regra para efetuar o
cálculo mental da multiplicação por 9 e
por 11
Reconhecer o “0” como elemento
absorvente e o “1” como elemento neutro
da multiplicação
Adicionar, subtrair e multiplicar,
utilizando a representação horizontal (em
forma de expressão numérica) e usando as
suas propriedades
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Identificar o decímetro, o centímetro e
milímetro como submúltiplos do metro,
reconhecendo os respetivos símbolos
Identificar o quilómetro, o hectómetro e
decâmetro como múltiplos do metro,
reconhecendo os respetivos símbolos
Realizar medições de grandezas, usando a
fita métrica ou a régua graduada
Realizar estimativas de comprimentos
Relacionar o quilómetro, o hectómetro,
quilómetro, o decímetro, o centímetro e o
milímetro, com a unidade principal e entre
si
Realizar conversões entre as diferentes
unidades de comprimento
Comparar e ordenar medidas de
comprimento
Representar fonética e simbolicamente um
dado comprimento
Adicionar e subtrair medidas de
comprimento, referindo-as, se necessário,
à mesma unidade
Resolver problemas, utilizando e
relacionando as unidades de comprimento
Adquirir a noção de perímetro
Calcular o perímetro de polígonos,
utilizando as fórmulas
Determinar, de modo experimental, o
perímetro da base circular de um objeto
Desenhar polígonos em papel
quadriculado com um dado perímetro
Estimar o perímetro de uma dada figura
Resolver problemas envolvendo
perímetros
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Compreender, construir e memorizar as
tabuadas da multiplicação por 6, 7 e 8
Multiplicar, utilizando a representação
horizontal e tabelas, até dois dígitos no
multiplicando

Regularidades




Elaborar sequências de números segundo
uma dada lei de formação
Investigar regularidades em sequências e
em tabelas de números
Resolver problemas que envolvam o
raciocínio proporcional

Geometria










Identificar e representar linhas (poligonais
fechadas e abertas; curvas abertas e
fechadas; mistas)
Identificar e representar retas quanto à sua
posição (vertical, horizontal, oblíqua)
Identificar e representar retas quanto à sua
relação (paralelas, perpendiculares,
cruzadas)
Compreender a noção de ângulo
Comparar e classificar ângulos de acordo
com a sua amplitude (reto, agudo, obtuso
e raso)
Distinguir polígonos de não polígonos
Reconhecer propriedade de figuras no
plano e fazer classificações
Identificar e desenhar linhas diagonais em
determinados polígonos














Praticar estratégias de cálculo mental e
escrito, usando os sinais +, – e X
Resolver problemas, até três passos,
envolvendo multiplicações, adições e
subtrações
Compreender a divisão nos sentidos de
medida, partilha e razão
Compreender e realizar o algoritmo da
divisão inteira com divisor inferior a 10
Identificar as diferentes partes que
compõem o algoritmo da divisão
Utilizar as expressões “divisor de” e
“divisível por”
Reconhecer que um número natural é
divisor de outro se o resto da divisão do
primeiro pelo segundo for igual a zero
Reconhecer que um número natural é
divisor de outro se o segundo for múltiplo
do primeiro (e vice-versa)
Dividir, multiplicar, adicionar e subtrair,
utilizando a representação horizontal (em
forma de expressão numérica) e usando as
suas propriedades
Praticar estratégias de cálculo mental e
escrito, usando os sinais +, –, X e :
Perceber a divisão como operação inversa
da multiplicação e vice-versa
Resolver problemas, até três passos,
envolvendo divisões, multiplicações,
adições e subtrações

- Área













- Capacidade



Regularidades


Elaborar sequências de números segundo
uma dada lei de formação
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Adquirir a noção de área
Construir o dm2 e o m2, reconhecendo o
dm2 e m2 é um quadrado é um com
decímetro m e um metro de lado
respetivamente
Identificar o m2 como unidade principal
das medidas de área
Reconhecer o dm2, o cm2 e mm2 como
submúltiplos (unidades mais pequenas que
m2)
Relacionar o dm2, o cm2 e mm2 com m2
e entre si
Comparar e ordenar medidas de área
Realizar medições, usando o dm2 e cm2
em papel quadriculado
Desenhar polígonos em papel
quadriculado com um dado perímetro e
uma dada área
Estimar a área de uma figura por
enquadramento
Compreender e utilizar as fórmulas para
calcular a área do quadrado e do
retângulo.
Resolver problemas relacionando
perímetro e área.



Compreender a noção de capacidade
Identificar o litro em várias formas e
objetos do dia-a-dia
Reconhecer o litro como a unidade
principal das medidas de capacidade
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Identificar ângulos em figuras
geométricas.
Distinguir círculo de circunferência




Investigar regularidades em sequências e
em tabelas de números
Resolver problemas que envolvam o
raciocínio proporcional

Utilizar corretamente os termos “centro”,
“raio” e “diâmetro”, em relação à
Números racionais não negativos
circunferência
 Entender a fração como o resultado da
Desenhar figuras geométricas segundo
divisão equitativa de um todo
critérios dados, usando o papel
 Utilizar retas, figuras poligonais e figuras
quadriculado, a régua e o compasso
circulares como suporte para representar a
Construir frisos e pavimentações com
partição da unidade
polígonos.
 Relacionar e entender a notação “ “
Usar a notação matemática para identificar
com a notação “ : ”
segmentos de reta e linhas, de forma

Compreender
a fração com o significado
isolada ou integradas em polígonos
quociente, parte-todo e operador
Construir e identificar simetrias de figuras
 Identificar as partes de uma fração
(reflexão), através de dobragens ou usando
(numerador e denominador)
o papel quadriculado~
 Localizar e posicionar um número
fracionário numa reta numérica
Reconhecer e identificar sólidos
geométricos
Distinguir e agrupar poliedros e não
poliedros
Classificar sólidos geométricos, de acordo
com as suas propriedades (cubo,
paralelepípedo, prismas, pirâmides, esfera
e cone)
Comparar sólidos geométricos
Identificar polígonos e círculos em sólidos
geométricos
Construir sólidos geométricos
Investigar e reconhecer várias
planificações do cubo
Desenhar planificações do cubo, usando o
papel quadriculado








Ordenar números fracionários, usando a
simbologia >, < e =
Transformar um número fracionário
noutro equivalente
Relacionar a metade com 1/2; a terça parte
com 1/3; a quarta parte com 1/4; a quinta
parte com 1/5 … a décima parte com 1/10
Compreender e utilizar a noção 1/2 x, 1/3
x, … 1/10 x, para representar o inverso 2
x, 3 x, … 10 x
Somar e subtrair números fracionários
com mesmo denominador
Multiplicar números fraccionários
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Identificar o decilitro, o centilitro e
mililitro como submúltiplos do litro,
reconhecendo os respetivos símbolos
Identificar o quilolitro, o hectolitro e
decalitro como múltiplos do litro,
reconhecendo os respetivos símbolos
Realizar medições de capacidades, usando
instrumentos adequados às situações.
Realizar estimativas de capacidades
Relacionar o quilolitro, o hectolitro,
quilolitro, o decilitro, o centilitro e o
mililitro, com a unidade principal e entre
si
Realizar conversões entre as diferentes
unidades de capacidade
Comparar e ordenar medidas de
capacidade
Representar fonética e simbolicamente
uma dada medida de capacidade
Adicionar e subtrair medidas de
capacidade, referindo-as, se necessário, à
mesma unidade
Resolver problemas, utilizando e
relacionando as unidades de capacidade

- Massa ou peso





Compreender a noção de massa ou peso
Identificar o quilograma em várias formas
e objetos do dia-a-dia
Identificar instrumentos de pesagem
Reconhecer o quilograma como a unidade
principal das medidas de massa ou peso
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Organização e tratamento de dados











Ler, explorar e interpretar informação, em
listas, gráficos, diagrama, pictogramas e
tabelas de frequência
Representar conjuntos de números naturais
em diagramas de caule e folhas
Identificar o “máximo” e o “mínimo “ de
um conjunto de dados numéricos,
designando-os por “extremos”
Identificar a “amplitude” de um conjunto
de dados numéricos como a diferença
entre extremos
Construir gráficos de barras a partir de
uma dada situação, organizando-os por
categorias
Interpretar e formular questões sobre os
dados recolhidos
Construir tabelas de frequência
Identificar “frequência absoluta” de uma
categoria de determinado conjunto de
dados
Identificar a “moda” de um conjunto de
dados como a categoria com maior
frequência absoluta
Resolver problemas envolvendo a análise
de dados representados em tabelas,
diagramas ou gráficos
















Resolver situações problemáticas que
envolvam frações como cálculo de partes
Adquirir a noção de número decimal como
resultado da divisão de um todo em partes
iguais
Associar a décima (0,1) como parte de
uma partição em 10 partes iguais; a
centésima (0,01) como parte de uma
partição em 100 partes iguais; a milésima
(0,001) como parte de uma partição em
1000 partes iguais
Localizar e posicionar um número decimal
numa reta numérica
Reconhecer a equivalência 0,1 = 1/10;
0,01 = 1/100; 0,001 = 1/1000
Ler e escrever números na representação
decimal até à milésima
Distinguir número decimal de número
misto-decimal
Identificar a parte inteira e a parte decimal
de um número misto-decimal
Representar números misto-decimais de
três formas diferentes (como se fosse
inteiro; parte inteira e parte decimal, por
ordens
Compor e decompor um número decimal
ou misto-decimal
Compreender o valor posicional de um
algarismo na representação decimal
Ordenar números decimais, usando a
simbologia >, < e =
Adicionar e subtrair com números
decimais, na forma horizontal, aplicando
as regras
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Identificar o hectograma, o decagrama e o
grama como submúltiplos do quilograma,
reconhecendo os respetivos símbolos
Identificar o decigrama, o centigrama e o
miligrama como unidades menores que o
grama, reconhecendo os respetivos
símbolos
Identificar a tonelada como a maior
unidade e massa ou peso
Relacionar a tonelada com o quilograma
(1 t = 1000 kg)
Realizar pesagens, usando vários tipos de
balanças, adequadas às situações
Realizar estimativas que envolvam
pesagens
Relacionar o hectograma, o decagrama, o
grama, o decigrama, o centigrama e o
miligrama, com a unidade principal e
entre si
Realizar conversões entre as diferentes
unidades de massa ou peso
Comparar e ordenar medidas de massa ou
peso
Representar fonética e simbolicamente
uma dada medida de massa ou peso
Saber que um litro de água pesa um
quilograma
Adicionar e subtrair medidas de massa ou
peso, referindo-as, se necessário, à mesma
unidade
Resolver problemas de até três passos,
utilizando e relacionando as unidades de
massa ou peso
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Adicionar e subtrair com números
decimais, na forma vertical, aplicando as
regras
Estimar e calcular mentalmente com
números racionais não negativos
representados na forma decimal
Calcular o produto de um número por 0,1
– 0,01 – 0,001
Calcular o quociente de um número por
0,1 – 0,01 – 0,001
Compreender que com a divisão de um
número por 10 (: 10); por 100 (:100); por
1000 (: 1000) se pode obter como
quociente um número decimal
Compreender que com a multiplicação
(divisão) de um número 0,1; 0,01 e 0,001
se obtém o mesmo resultado do que
respetivamente, com a divisão
(multiplicação) desse número por 10; 100
e 1000
Resolver situações problemáticas que
envolvam números decimais

















Geometria




Visualizar e descrever posições, direções e
movimentos
Identificar, numa grelha quadriculada,
pontos equidistantes de um dado ponto
Descrever a posição de figuras desenhadas
numa grelha quadriculada recorrendo à
identificação de pontos através das suas
coordenadas e desenhar figuras dadas as
coordenadas.
Ler e utilizar mapas e plantas, e construir
maquetas simples
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Identificar unidades de tempo de uso
corrente (século, década, ano, mês,
semestre, trimestre, semana, dia, hora,
minuto, segundo
Relacionar as diferentes unidades de
tempo entre si
Saber que o minuto é a sexagésima parte
da hora e que o segundo é a sexagésima
parte do minuto
Ler e representar medidas de tempo
apresentada num relógio de ponteiros
Ler e representar medidas de tempo,
distinguindo o período da manhã e o
período da tarde
Efetuar conversões de medidas expressas
em horas, minutos e segundos
Adicionar e subtrair medidas de tempo
expressas em horas, minutos e segundos
Medir e registar a duração de
acontecimentos.
Identificar intervalos de tempo e comparar
a duração de algumas atividades.
Ler e interpretar calendários e horários.
Realizar estimativas relativas à duração de
acontecimentos.
Resolver problemas envolvendo situações
temporais.
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Medida





Compreender o sistema decimal das
unidades monetárias
Adicionar e subtrair quantias de dinheiro
Realizar estimativas que envolvam
unidades monetárias
Resolver problemas de até três passos,
envolvendo unidades monetárias

Organização e tratamento de dados


Explorar situações aleatórias que
envolvam o conceito de acaso e utilizar o
vocabulário próprio para as descrever
(certo, possível, impossível, provável e
improvável)
Matemática – 4º Ano

1º Período

Números naturais






Ler e representar números do sistema de
numeração decimal até à centena de
milhão
Identificar classes e ordens de um número
do sistema de numeração decimal
Identificar e dar exemplos de diferentes
representações para o mesmo número
Ler e representar um número do sistema
de numeração decimal por classes e
ordens
Compor e decompor números até à
centena de milhão

1º Período

Números naturais







1º Período

Números naturais

Compreender que o termo “bilião” designa
 Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
um milhão de milhões
Operações com números naturais
Identificar e dar exemplos de múltiplos e
de divisores de um número natural
 Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
Compreender que os divisores de um
número são divisores dos seus múltiplos (e
Regularidades
que os múltiplos de um número são
 Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
múltiplos dos seus divisores)
Estimar a ordem de grandeza de um
Números racionais não negativos
resultado antes de efetuar o cálculo
Fazer arredondamentos da dezena à
 Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
centena de milhão.

59

EXTERNATO GRÃO VASCO










Identificar o valor absoluto e relativo de
um algarismo dentro de um dado número
Compreender o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Realizar contagens progressivas e
regressivas a partir de números dados, até
à centena de milhão
Comparar números e ordená-los em
sequências crescentes e decrescentes,
utilizando a simbologia >, < e =
Reconhecer e utilizar números ordinais até
ao milionésimo.
Representar números numa reta numérica
Compreender o sistema de numeração
decimal
Identificar e dar exemplos de múltiplos de
um número natural

Operações com números naturais






Operações com números naturais






Utilizar estratégias de cálculo mental e
escrito para as quatro operações usando as
suas propriedades
Compreender e realizar o algoritmo da
adição (com composição e com ou sem
transporte), na representação vertical.
Compreender e realizar o algoritmo da
subtração (com composição e com
compensação), na representação vertical
Adicionar e subtrair, utilizando a
representação horizontal (em forma de
expressão numérica), usando as suas
propriedades









Efetuar divisões inteiras com dividendos
de dois algarismos e divisores de um
algarismo, nos casos em que o número de
dezenas do dividendo é superior ou igual
ao divisor, utilizando o algoritmo
Efetuar divisões inteiras com dividendos
de três algarismos e divisores de dois
algarismos, nos casos em que o dividendo
é menor que 10 vezes o divisor,
construindo uma tabuada do divisor
constituída pelos produtos com os
números de 1 a 9 e apresentar o resultado
com a disposição usual do algoritmo
Efetuar divisões inteiras com dividendos
de três algarismos e divisores de dois
algarismos, nos casos em que o dividendo
é menor que 10 vezes que o divisor,
determinando os algarismos do resto sem
calcular previamente o produto do
quociente pelo divisor
Efetuar divisões inteiras utilizando o
algoritmo.
Dividir e multiplicar, utilizando a
representação horizontal (em forma de
expressão numérica), usando as suas
propriedades
Reconhecer que a multiplicação é a
operação inversa da divisão e vice-versa
Identificar os divisores de um número
natural até 100
Realizar estimativas e avaliar a
razoabilidade de um dado resultado em
situações de cálculo
Resolver problemas tirando partido da
60

Geometria











Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
Identificar polígonos
Identificar os elementos que constituem os
polígonos: lados, ângulos, vértices e
diagonais
Desenhar polígonos segundo critérios
dados, usando o papel quadriculado, a
régua e o compasso
Distinguir polígonos regulares e
irregulares
Classificar triângulos relativamente ao
comprimento dos seus lados (equilátero,
isósceles e escaleno)
Classificar triângulos relativamente à
amplitude dos seus ângulos (triângulo
acutângulo, triângulo retângulo e triângulo
obtusângulo)
Construir frisos e pavimentações com
polígonos
Identificar a simetria de reflexão
deslizante

Medida
- Comprimento
 Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
relativa às medidas de comprimento
 Compreender a noção de comprimento
 Construir o metro, o decímetro e o
centímetro.
 Reconhecer o metro como a unidade
principal das medidas de comprimento
 Identificar o decímetro, o centímetro e o
milímetro como submúltiplos do metro
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Compreender a adição e a subtração como
operações inversas.
Multiplicar, utilizando a representação
horizontal e tabelas.
Compreender e realizar o algoritmo da
multiplicação, na representação vertical
Resolver problemas de vários passos
envolvendo as quatro operações

Regularidades




Elaborar sequências de números segundo
uma dada lei de formação.
Investigar regularidades numéricas em
sequências e em tabelas de números.
Resolver problemas que envolvam o
raciocínio proporcional.










Ler e escrever números na representação
decimal até à milésima
Relacionar diferentes representações dos
números racionais não negativos
Representar números mistos decimais de
três formas: como se fosse inteiro, por
ordens e parte inteira e parte decimal.
Comparar e ordenar números
representados na forma decimal em
sequências crescentes e decrescentes
utilizando a simbologia >, < ou =
Compor e decompor números decimais e
mistos decimais.
Identificar o valor absoluto e relativo de
um algarismo dentro de um dado número
racional não negativo




Números racionais não negativos







Números racionais não negativos


relação entre a multiplicação e a divisão
Resolver problemas que envolvam as
operações em contextos diversos









Compreender e realizar algoritmos para a
divisão com números racionais não
negativos na representação decimal
Compreender que com a multiplicação
(divisão) de um número por 0,1, 0,01 e
0,001 se obtém o mesmo resultado do que,
respetivamente, com a divisão
(multiplicação) desse número por 10, 100
e 1000
Entender a fração como resultado da
divisão equitativa de um todo
Utilizar retas, figuras poligonais e figuras
circulares para representar a partição da
unidade
Compreender frações com os significados
quociente, parte-todo e operador
Reconstruir a unidade a partir das suas
partes
Relacionar a metade com ½; a terça parte
com 1/3; a quarta parte com ¼; a quinta
parte com 1/5; a sexta parte com 1/6; a
sétima parte com 1/7; a oitava parte com
1/8; a nona parte com 1/9 e a décima parte
com 1/10
Compreender e utilizar a noção de ½ x,
1/3 x ¼ x, 1/5 x … 1/10 x, para
representar o inverso 2 x, 3 x, 4 x, 5x …
10 x
Localizar e posicionar um número
fracionário numa reta numérica.
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Reconhecer os símbolos dos submúltiplos
das unidades de medida de comprimento (
m, dm, cm e mm)
Identificar o quilómetro, o hectómetro e o
decâmetro como múltiplos do metro
Reconhecer os símbolos dos múltiplos das
unidades de medida de comprimento
Relacionar o quilómetro, o hectómetro, o
decâmetro, o decímetro, o centímetro e o
milímetro, com a unidade principal e entre
si
Realizar medições de grandezas em
unidades SI, utilizando instrumentos
adequados às situações (metro-barra de
madeira, metro de fita de aço, metro
articulado, fita métrica, régua e esquadro)
Comparar e ordenar medidas de
comprimento
Realizar conversões entre as diferentes
unidades de comprimento
Representar fonética e simbolicamente as
medidas de comprimento
Realizar estimativas com as medidas de
comprimento
Realizar as quatro operações com as
medidas de comprimento, convertendo-as,
se necessário, à mesma unidade
Estimar o perímetro de uma dada figura
Calcular o perímetro de polígonos,
utilizando as respetivas fórmulas
Determinar, de modo experimental, o
perímetro e o diâmetro da base circular de
um objeto
Reconh
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Identificar o valor posicional de um
algarismo no sistema de numeração
decimal
Localizar e posicionar números racionais
não negativos numa reta numérica
Adicionar e subtrair com números
decimais, na forma horizontal, aplicando
as regras
Adicionar e subtrair com números
decimais, na forma vertical, aplicando as
regras
Multiplicar com números racionais não
negativos na representação decimal
Compreender e usar a regra para calcular o
produto e o quociente de um número por
10, 100 e 1000
Resolver problemas envolvendo números
na sua representação decimal












Geometria







Reconhecer e identificar sólidos
geométricos
Identificar faces (laterais e basais), arestas
e vértices, nos sólidos geométricos
Classificar sólidos geométricos (prismas,
pirâmides, cilindro, cone e esfera)
Comparar e descrever propriedades de
sólidos geométricos
Identificar polígonos em sólidos
geométricos
Construir sólidos geométricos analisando
as suas propriedades

Ordenar números fracionários usando a
simbologia >, < e =
Transformar um número fracionário
noutro equivalente.
Simplificar frações nos casos em que o
numerador e o denominador pertençam
simultaneamente à tabuada do 2 ou do 5
ou sejam ambos múltiplos de 10
Somar e subtrair números fracionários
com o mesmo denominador
Multiplicar números fracionários.
Distinguir as diferentes representações de
números racionais não negativos (relação
entre fração e numeral decimal)
Estimar e calcular mentalmente com
números racionais não negativos
representados na forma decimal
Compreender as percentagens.
Relacionar as percentagens com as frações
e os números racionais não negativos, na
representação decimal

Geometria








Determinar o perímetro da base circular,
utilizando a fórmula



Desenhar polígonos em papel
quadriculado com um dado perímetro
Resolver problemas utilizando e
relacionando as unidades de medida de
comprimento



- Área









Visualizar e descrever posições, direções e
movimentos
Identificar, numa grelha quadriculada,
pontos equidistantes de um dado ponto
Descrever a posição de figuras desenhadas
numa grelha quadriculada recorrendo à
identificação de pontos através das suas
coordenadas e desenhar figuras, dadas as
coordenadas
Ler e utilizar mapas e plantas
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Adquirir a noção de área.
Distinguir áreas equivalentes e não
equivalentes
Construir o dm2 e o m2
Reconhecer que o m2 é a área de um
quadrado com 1 m de lado
Reconhecer que o dm2 é a área de um
quadrado com 1 dm de lado
Reconhecer que o cm2 é a área de um
quadrado com 1 cm de lado.
Reconhecer que o mm2 é a área de um
quadrado com 1 mm de lado
Identificar o m2, como a unidade principal
das medidas de área
Reconhecer o dm2, o cm2 e o mm2 como
submúltiplos do m2 (unidades menores
que o m2)
Relacionar o dm2, o cm2 e o mm2 com o
m2 e entre si
Identificar o km2, o hm2 e o dam2
Reconhecer que o km2 é a área de um
quadrado com 1 km de lado
Reconhecer que o hm2 é a área de um
quadrado com 1 hm de lado
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Relacionar sólidos geométricos com as
respetivas planificações
Desenhar planificações de sólidos
geométricos em papel quadriculado
Distinguir e agrupar poliedros e não
poliedros
Distinguir círculo de circunferência
Relacionar o raio, o diâmetro e o centro
de circunferência
Identificar a corda, a tangente e a secante
numa circunferência
Desenhar circunferências utilizando o
compasso
Identificar a simetria de reflexão, através
de dobragens ou utilizando o papel
quadriculado
Identificar no plano eixos de simetria de
figuras
Construir frisos

Organização e tratamento de dados






Ler, explorar, interpretar informações em
diagramas, pictogramas, gráficos e tabelas
de frequência
Construir tabelas de frequência
Identificar a frequência absoluta de uma
categoria de determinado conjunto de
dados
Identificar a frequência relativa
Formular questões relacionadas com a
informação apresentada













Identificar e representar linhas poligonais
(abertas e fechadas), linhas curvas (abertas
e fechadas) e linhas mistas
Identificar linhas retas, semirretas e
segmentos de reta
Identificar a posição relativa de duas
linhas retas no plano: paralelas e
concorrentes (perpendiculares e oblíquas)
Representar linhas retas quanto à sua
relação: paralelas e concorrentes
(perpendiculares e oblíquas)
Identificar linhas quanto à sua posição
relativa no plano: linha reta na posição
horizontal, vertical e oblíqua
Verificar a horizontalidade das superfícies
(chão, muro, etc.) utilizando o nível de
bolha de ar
Verificar a verticalidade das superfícies
(parede, porta, móveis, etc.), utilizando o
fio de prumo
Representar linhas quanto à sua posição
relativa no plano: linha reta na posição
horizontal, vertical e oblíqua
Usar a notação matemática para identificar
diferentes tipos de linhas, de forma isolada
ou integradas em polígonos
Compreender a noção de ângulo.
Associar o termo “ângulo” a um par de
direções relativas a um mesmo observador



















Utilizar o termo “vértice do ângulo” para
identificar a posição do ponto de onde é
feita a observação
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Reconhecer que o dam2 é a área de um
quadrado com 1 dam de lado
Reconhecer o km2, o hm2 e o dam2 como
múltiplos do m2 (unidades maiores que o
m2)
Relacionar o km2, o hm2 e o dam2 com o
m2 e entre si
Comparar e ordenar medidas de área
Realizar medições, usando o dm2 e o cm2,
em papel quadriculado
Representar fonética e simbolicamente as
unidades de medida de área
Realizar conversões com as unidades de
área
Desenhar polígonos em papel
quadriculado com uma dada área
Estimar a área de uma dada figura
Estimar a área de uma figura por
enquadramento
Reconhecer que para calcular a área de um
quadrado temos de multiplicar a medida
de dois lados
Reconhecer que para calcular a área de um
retângulo temos de multiplicar a medida
do comprimento pela largura
Compreender e utilizar as fórmulas para
calcular a área do quadrado
(A = l x l) e do retângulo
(A = c x l)
Reconhecer a correspondência entre as
unidades de medida de área e as unidades
de medida agrárias
Realizar as quatro operações com as
medidas de área, convertendo-as, se
necessário, à mesma unidade

EXTERNATO GRÃO VASCO








Identificar ângulos em diferentes objetos e
figuras geométricas
Identificar ângulos com a mesma
amplitude utilizando deslocamentos de
objetos rígidos com três pontos fixados
(transferidor)
Comparar e classificar ângulos de acordo
com a sua amplitude (reto, agudo, obtuso,
raso, giro e nulo)
Identificar a simetria de rotação
Identificar a simetria de translação
Resolver problemas envolvendo a
visualização e a compreensão de relações
espaciais.



- Capacidade







Medida









Identificar unidades de tempo de uso
corrente (milénio, século, década, lustro,
ano, semestre, trimestre, mês, semana, dia,
hora, minuto e segundo)
Relacionar as diferentes unidades de
tempo entre si
Ler e representar medidas de tempo
apresentadas num relógio de ponteiros e
num relógio digital
Ler e representar medidas de tempo,
distinguindo o período da manhã e o
período da tarde
Medir e registar a duração de
acontecimentos
Identificar intervalos de tempo e comparar
a duração de algumas atividades
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Resolver problemas relacionando
perímetro e área










Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
relativa às medidas de capacidade.
Compreender a noção de capacidade
Identificar o litro em várias formas e
objetos do dia-a-dia
Reconhecer o litro como a unidade
principal das medidas de capacidade
Identificar o decilitro, o centilitro e o
mililitro como submúltiplos do litro
Reconhecer os símbolos dos submúltiplos
das unidades de medida de capacidade ( l,
dl, cl e ml)
Identificar o quilolitro, o hectolitro e o
decalitro como múltiplos do litro
Reconhecer os símbolos dos múltiplos das
unidades de medida de capacidade
Relacionar o quilolitro, o hectolitro, o
decalitro, o decilitro, o centilitro e o
mililitro, com a unidade principal e entre
si
Realizar medições de grandezas utilizando
instrumentos adequados às situações
(recipientes graduados com a capacidade
de 1 litro, 1 decilitro, 1 centilitro e 1
mililitro)
Comparar e ordenar medidas de
capacidade
Realizar conversões entre as diferentes
unidades de capacidade
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Converter uma medida de tempo expressa
em mais do que uma unidade (complexo)
numa medida de tempo expressa numa
única unidade (incomplexo)
Transforma um incomplexo em complexo
Adicionar e subtrair complexos
Multiplicar uma medida de tempo por um
número natural
Ler e interpretar calendários e horários
Realizar estimativas relativas à duração de
acontecimentos
Resolver problemas envolvendo situações
temporais.

Organização e tratamento de dados e situações
aleatórias








Formular questões, recolher e organizar
dados qualitativos e quantitativos,
utilizando tabelas de frequências e tirar
conclusões
Construir gráficos de barras a partir de
uma dada situação, organizando-os por
categorias
Interpretar e formular questões sobre os
dados recolhidos
Identificar a moda num conjunto de dados
e usá-la quando oportuno para interpretar
ou comparar informação
Interpretar pictogramas
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Representar fonética e simbolicamente as
medidas de capacidade
Realizar estimativas com as medidas de
capacidade
Realizar as quatro operações com as
medidas de capacidade, convertendo-as, se
necessário, à mesma unidade
Resolver problemas utilizando e
relacionando as unidades de medida de
capacidade.

- Volume











Compreender a noção de volume
Relacionar o volume com a porção de
espaço ocupada por um sólido
Distinguir volumes equivalentes e não
equivalentes
Construir o m3 e o dm3
Reconhecer que o m3 é o volume de um
cubo com 1 m de aresta
Reconhecer que o dm3 é o volume de um
cubo com 1 dm de aresta
Reconhecer que o cm3 é o volume de um
cubo com 1 cm de aresta
Reconhecer que o mm3 é o volume de um
cubo com 1 mm de aresta
Reconhecer o metro cúbico ( m3), como a
unidade principal das unidades de volume.
Identificar o decímetro cúbico, o
centímetro cúbico e o milímetro cúbico,
como submúltiplos do metro cúbico
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Reconhecer os símbolos dos submúltiplos
das unidades de volume
( dm3, cm3 e mm3)
Relacionar o dm3, o cm3 e o mm3 com o
m3 e entre si
Comparar e ordenar medidas de volume
Representar fonética e simbolicamente as
medidas de volume
Realizar conversões com as unidades de
volume
Estimar o volume de uma dada figura
Determinar o volume do cubo de uma
forma experimental
Reconhecer que para calcular o volume de
um cubo, temos de multiplicar a medida
de três arestas
Reconhecer que para calcular o volume de
um paralelepípedo, temos de multiplicar
as medidas do comprimento, da largura e
da altura de três arestas
Compreender e utilizar as fórmulas para
calcular o volume do cubo
(V = a x a x a) e do paralelepípedo
(V
= c x l x a)
Relacionar as unidades de medida de
capacidade com as unidades de medida de
volume
Reconhecer a correspondência entre o
metro cúbico e o quilolitro (1 m3 = 1 kl)
Reconhecer a correspondência entre o
decímetro cúbico e o litro (1 dm3 = 1 l)
Reconhecer a correspondência entre o
centímetro cúbico e o mililitro
(1 cm3 = 1 ml)
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Realizar as quatro operações com as
medidas de volume, convertendo-as, se
necessário, à mesma unidade
 Resolver problemas com unidades de
medida de volume
 Resolver problemas com unidades de
medida de volume relacionadas com as
unidades de medida de capacidade.
- Massa
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Rever/ consolidar/aplicar a matéria dada
relativa às medidas de massa
Compreender a noção de massa ou peso
Identificar o quilograma em várias formas
e objetos do dia-a-dia
Identificar instrumentos de pesagem
(balanças)
Reconhecer o quilograma como a unidade
principal das medidas de massa ou peso
Identificar o hectograma, o decagrama e o
grama como submúltiplos do quilograma
Reconhecer os símbolos dos submúltiplos
do quilograma
( hg, dag e g)
Relacionar o quilograma com o grama
( 1 kg = 1000 g)
Fazer a partição do quilograma, fazendo as
equivalências entre as unidades de massa e
os números fracionários
( 1/2 kg= 500 g; 1/4 kg= 250 g;…)
Identificar o decigrama, o centigrama e o
miligrama como unidades menores que o
grama
Reconhecer os símbolos dos submúltiplos
do grama ( dg, cg e mg)
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Relacionar o decigrama, o centigrama e o
miligrama, com o grama e entre si
 Identificar a tonelada, o quintal e a
centitonelada como múltiplos do
quilograma
 Reconhecer os símbolos dos múltiplos do
quilograma ( t, q e ct)
 Identificar a tonelada como a maior
unidade de massa
 Relacionar a tonelada com o quilograma
(1 t = 1000 kg)
 Realizar pesagens, usando vários tipos de
balanças
 Realizar estimativas que envolvam
pesagens
 Comparar e ordenar medidas de massa ou
peso
 Representar fonética e simbolicamente as
medidas de massa ou peso
 Realizar conversões entre as diferentes
unidades de massa ou peso
 Realizar as quatro operações com as
medidas de massa ou peso, convertendoas, se necessário, à mesma unidade
 Resolver problemas utilizando e
relacionando as unidades de massa ou
peso
Organização e tratamento de dados e situações
aleatórias
 Utilizar gráficos circulares
 Representar conjuntos de números naturais
em diagramas de caule e folhas
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Identificar a “frequência relativa” de uma
categoria de determinado conjunto de
dados com a fração cujo numerador é a
frequência absoluta dessa categoria e o
denominador é o número total de dados
Exprimir qualquer fração própria em
percentagem arredondada às décimas
Explorar situações aleatórias que
envolvam o conceito de acaso e utilizar o
vocabulário próprio para as descrever
(certo, possível, impossível, provável e
improvável)
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8.4.3. Estudo do Meio
Estudo do Meio – 1º Ano
1º Período

2º Período

À descoberta de si mesmo
À descoberta dos outros e das instituições
- A sua identificação
Os membros da sua família
 Conhecer a sua identificação
 Conhecer os nomes próprios e apelidos
 Conhecer o seu nome e endereço
 Estabelecer relações de parentesco
 Conhecer o seu sexo e a sua idade
 Representar a sua família
- Os seus gostos e preferências
- Outras pessoas com quem mantém relações
próximas
 Selecionar jogos, brincadeiras, animais…
 Conhecer os amigos da escola e de fora da
 Descrever lugares, tempos livres…
escola, os vizinhos, o professor
À descoberta dos outros e das instituições
À descoberta de si mesmo
- A sua escola
 Conhecer a sua turma, o número de alunos e os - O seu passado próximo
 Descrever a sucessão de atos praticados ao
horários
longo do dia, da semana…
 Participar na dinâmica da turma

Localizar
no espaço
 Participar na arrumação, arranjo e conservação

Localizar
numa linha de tempo
da sala, do mobiliário e dos materiais

Estabelecer
relações
de
anterioridade,
À descoberta das inter-relações entre espaços
posterioridade e simultaneidade (antes de,
- O espaço da sua escola
depois de, ao mesmo tempo que)
 Reconhecer os diferentes espaços da escola e
suas funções
 Reconhecer unidades de tempo: dia e semana
 Representar a sua escola
 Nomear os dias da semana
À descoberta dos outros e das instituições
As suas perspetivas para o futuro próximo
- A sua escola
 O que irá fazer amanhã, no fim-de-semana, nas
 Conhecer o funcionamento da sua escola
férias que estão próximas…
 Participar na elaboração de regras e conhecer À descoberta das inter-relações entre espaços
- A casa
os seus direitos e deveres
 Reconhecer os diversos tipos de casa e os seus
À descoberta dos materiais e objetos
espaços
Manusear objetos em situações concretas
 Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua
 Reconhecer as funções dos espaços da casa
utilização e conservação
 Representar a sua casa
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3º Período
À descoberta do ambiente natural
- Os seres vivos do seu ambiente
 Conhecer os animais e as plantas
 Reconhecer cuidados a ter com animais e
plantas
 Reconhecer manifestações de vida animal e
vegetal
- Os aspetos físicos do meio local
 Registar os estados do tempo
 Identificar as estações do ano
 Comparar o dia e a noite
 Comparar a duração do dia e da noite ao longo
do ano
 Reconhecer as formas sob as quais a água se
encontra na Natureza
À descoberta do ambiente natural
 Identificar sons, cheiros e cores da natureza
À descoberta dos materiais e objetos
- Realizar experiências com água
 Identificar algumas das propriedades físicas da
água
 Reconhecer materiais que flutuam e não
flutuam
 Verificar experimentalmente o efeito da água
nos materiais
- Realizar experiências com alguns materiais e
objetos
 Comparar
alguns
materiais
segundo
propriedades simples
- Realizar experiências com o som
 Produzir e distinguir sons
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À descoberta de si mesmo
- O seu corpo
 Identificar características familiares
 Reconhecer as modificações do seu corpo
 Reconhecer as partes que constituem o seu
corpo
 Representar o seu corpo
 Comparar-se com os outros
- A saúde do seu corpo
 Reconhecer e aplicar normas de higiene do
corpo
 Conhecer normas de higiene alimentar
 Reconhecer a importância de posturas corretas
do exercício físico e do repouso para a saúde
 Conhecer e aplicar normas de vigilância da sua
saúde
- A segurança do seu corpo
 Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária
 Conhecer e aplicar normas de prevenção de
acidentes domésticos

- Os seus itinerários
 Descrever e representar os seus itinerários
- Localizar espaços em relação a um ponto de
referência
 Identificar: perto de / longe de; em frente /
atrás de; dentro de / fora de; entre; ao lado de;
à esquerda de / à direita de

Estudo do Meio – 2º Ano
1º Período

À descoberta de si mesmo
- O passado mais longínquo da criança
 Reconhecer datas e factos
 Localizar, numa linha de tempo, datas e
factos significativos
 Reconhecer unidades de tempo: o mês e o
ano
 Identificar o ano comum e o ano bissexto
 Localizar em mapas o local de nascimento,
locais onde tenha vivido anteriormente ou
passado férias


1º Período

À descoberta dos outros e das instituições
- Modos de vida e funções de alguns membros
da comunidade
 Saber o que fazem, onde trabalham e que
objetos utilizam na sua profissão
 Contactar e descrever profissões de
membros da comunidade
- Instituições e serviços existentes na
comunidade
 Conhecer as instituições e serviços
existentes na comunidade
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1º Período

À descoberta do ambiente natural
- Os seres vivos
 Observar e identificar algumas plantas mais
comuns existentes no ambiente próximo
 Conhecer algumas plantas espontâneas e
cultivadas
 Reconhecer diferentes ambientes onde
vivem as plantas
 Registar variações do aspeto, ao longo do
ano, de um arbusto ou de uma árvore
 Conhecer partes constitutivas das plantas
mais comuns
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- As suas perspetivas para um futuro mais
- À descoberta das inter-relações entre espaços
longínquo
Os seus itinerários
 Exprimir aspirações e enunciar projetos
 Descrever itinerários diários
- O seu corpo
 Localizar pontos de partida e chegada
 Localizar no corpo os órgãos dos sentidos
 Traçar um itinerário em plantas
 Experimentar descobrir o sentido do tato
- Os meios de comunicação
 Distinguir objetos (pelo cheiro, sabor,
 Distinguir diferentes tipos de transportes
textura, forma…), sons, cheiros e cores do
existentes na comunidade
ambiente que o rodeia
 Conhecer alguns meios de transportes
 Reconhecer modificações do seu corpo
 Reconhecer tipos de comunicação pessoal e
 Reconhecer mudanças nas várias fases da
social
vida
- A saúde do seu corpo
 Conhecer e aplicar normas de higiene do
corpo
 Conhecer e aplicar normas de higiene
alimentar
 Conhecer e aplicar normas de higiene do
vestuário
 Conhecer e aplicar normas de higiene dos
espaços de uso coletivo
 Identificar alguns cuidados a ter com a
audição e com a visão
 Reconhecer a importância de vacinação para
a saúde
- A segurança do seu corpo
 Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária
 Conhecer os sinais de trânsito úteis no seu
dia-a-dia
 Identificar alguns cuidados na utilização dos
transportes públicos
 Conhecer e aplicar regras de segurança na
praia, rios e piscinas
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 Observar e identificar alguns animais mais
comuns existentes no ambiente próximo
 Reconhecer diferentes ambientes onde
vivem os animais
 Reconhecer caraterísticas externas de
alguns animais
 Recolher dados sobre o modo de vida dos
animais
 A vida dos animais noutras regiões
- Aspetos físicos do meio local
 Reconhecer alguns estados do tempo
 Relacionar as estações do ano com os
estados do tempo característicos
 Observar e registar as condições
atmosféricas diárias
 Reconhecer alguns estados do tempo
 Reconhecer a existência do ar
 Reconhecer o ar em movimento
À descoberta dos materiais e objetos
- Realizar experiências com alguns objetos de
uso corrente
 Comparar e relacionar materiais segundo
algumas das suas propriedades
 Relacionar as propriedades dos materiais
com a utilidade dos mesmos
 Identificar a origem de alguns materiais
- Realizar Experiências com o ar
 Reconhecer a existência do ar
 Saber que o ar tem peso
 Experimentar o comportamento de objetos
em presença de ar quente e frio
- Manusear objetos em situações concretas
 Reconhecer a utilidade de alguns objectos
 Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua
utilização
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À descoberta dos outros e das instituições
- O passado próximo familiar
 Reconhecer e localizar numa linha de tempo
datas e factos significativos
 Localizar, em mapas ou plantas, diferentes
locais
- A vida em sociedade
 Conhecer e aplicar algumas regras de
convivência social
 Respeitar interesses individuais e coletivos
 Reconhecer
e
aplicar
formas
de
harmonização de conflitos: diálogo,
consenso e votação

Estudo do Meio – 3º Ano
1º Período

1º Período

1º Período

À descoberta de si mesmo
- A sua naturalidade e nacionalidade
 Distinguir freguesia, concelho, distrito e
país
 Reconhecer a sua freguesia, concelho e
distrito de nascimento e de residência
 Identificar freguesias, concelhos e distritos
do meio próximo
 Localizar concelho e distritos em mapas
 Saber a sua nacionalidade
 Reconhecer as regras para se ser um cidadão
nacional
 Saber os documentos oficiais que
identificam um cidadão de Portugal
 Reconhecer outras nacionalidades,
relacionando-as com o país em questão

À descoberta dos outros e das instituições
- O passado local
 Identificar figuras da história local
 Conhecer factos, datas e vestígios do
passado local: alfaias e instrumentos antigos,
costumes e tradições, feriado municipal
 Reconhecer a importância do património
histórico local
 Reconhecer símbolos locais e regionais
À descoberta do ambiente natural
- As plantas
 Comparar e classificar plantas
 Identificar as diferentes partes das plantas
 Reconhecer as funções das diferentes partes
das plantas

- Deslocação dos seres vivos/meios de
transporte
 Reconhecer a necessidade que as pessoas
têm de se deslocar: trabalho, compras,
escola… e os diferentes meios de deslocação
 Reconhecer que os animais também se
deslocam para procurar alimentos,
distraírem, fazerem os ninhos…
 Identificar aves migratórias
 Conhecer os transportes terrestres, marítimos
e aéreos e a sua evolução
- Meios de comunicação
 Reconhecer a evolução dos meios de
comunicação
 Distinguir meio de comunicação pessoal e
social
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 Reconhecer símbolos da nossa
nacionalidade (Bandeira Nacional e Hino)
- O seu corpo
 Identificar fenómenos relacionados com
algumas funções vitais: digestão, circulação
e respiração
 Conhecer as funções: digestiva, respiratória,
excretora, reprodutora e circulatória.
 Conhecer e localizar órgãos relacionados
com os aparelhos apresentados.

 Reconhecer situações agradáveis, estados
psíquicos, alguns sentimentos e diferentes
possibilidades de reação, bem como de
manifestações
- A saúde do seu corpo
 Reconhecer a importância do ar e do sol
para a saúde.
 Identificar perigos e consumo do tabaco,
álcool e outras drogas.
 Conhecer algumas regras de primeiros
socorros.
- Os membros da família
 Estabelecer relações de parentesco.
 Construir uma árvore genealógica simples
da sua família
- O passado familiar mais longínquo
 Reconhecer datas e factos significativos da
história da sua família (frisos cronológicos)
 Localizar, em mapas ou plantas, locais
importantes da história da família.
 Conhecer unidades de tempo: a década.

 Realizar experiências e observar formas de
reprodução das plantas
 Reconhecer a utilidade das plantas
 Identificar alguns fatores do ambiente que
condicionam a vida das plantas
- Os animais
 Comparar e classificar animais
 Reconhecer a classe dos vertebrados e dos
invertebrados (dar exemplos)
 Agrupar e reconhecer as características dos
mamíferos, peixes, anfíbios, aves, répteis)
 Construir cadeias alimentares.
 Identificar alguns fatores do ambiente que
condicionam a vida dos animais
- Aspetos físicos do meio
 Identificar tipos de solo
 Reconhecer a constituição do solo
 Identificar tipos de rochas e suas
características
 Reconhecer a utilidade de algumas rochas
 Identificar e distinguir formas de relevo da
Natureza
 Identificar e distinguir meios aquáticos
 Identificar as partes de um rio
 Reconhecer alguns dos principais rios de
Portugal
- Os astros
 Identificar o sol como fonte de luz e calor.
 Verificar as posições do sol ao longo do dia
(Nascente/Sul/Poente)
 Relacionar a posição do Sol com os pontos
cardeais
 Distinguir estrelas de planetas
 Identificar alguns planetas do Sistema Solar

74

À descoberta das inter-relações entre a
Natureza e a sociedade
 Fazer o levantamento dos produtos agrícolas
e espécies de gado criadas na região
 Fazer o levantamento de técnicas utilizadas
pelo Homem
 Identificar perigos resultantes do uso de
produtos químicos, poluição…
 Identificar fatores naturais com influência
em algumas atividades económicas
 Distinguir explorações familiares e
industriais
 Reconhecer a criação de gado como fonte de
alimento e matérias-primas.
 Reconhecer as principais espécies da região
e atividades relacionadas com a floresta
 Conhecer normas de prevenção de incêndios
florestais
 Reconhecer a s principais indústrias
existentes na região
 Identificar fatores de atracão turística.
 Vantagens e desvantagens do turismo para a
região
 Em edifícios, identificar: materiais
utilizados, profissões envolvidas na sua
construção, reconhecerem funções
 Reconhecer a importância de outras
construções
 Reconhecer a necessidade de saneamento
básico, abastecimento de água e espaços de
lazer
- À descoberta dos materiais e objetos
 Realizar experiências com a luz
 Realizar experiências ímanes
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 Reconhecer a Lua com satélite natural da
Terra
À descoberta das inter-relações entre espaços
- Os espaços, itinerários e orientação
 Descrever itinerários não diários
 Localizar os pontos de partida e de chegada
 Traçar os itinerários em plantas ou mapas
 Identificar processos de orientação (Sol,
bússola)
 Conhecer os pontos cardeais
 Reconhecer as funções desses espaços e
representá-la (habitação, comércio, etc…)
 Localizar esses espaços numa planta do
bairro ou da sua localidade

 Realizar experiências e de mecânica
- Manusear os objetos em situações concretas
 Reconhecer regras de utilização e
manuseamento de objetos

Estudo do Meio – 4º Ano
1º Período

À descoberta de si mesmo e do seu corpo
- Os Ossos
 Reconhecer a existência dos ossos
(esqueleto)
 Adquirir a noção de esqueleto
 Reconhecer as suas funções (suporte, dar
forma a o corpo e proteção)
 Observar em representações do corpo
humano.
 Identificar e localizar os principais ossos em
mapas do corpo humano
- Os Músculos
 Reconhecer a existência dos músculos
 Reconhecer as suas funções (movimento,
suporte, regulação temperatura)
 Observar e localizar músculos em

1º Período

À descoberta ambiente natural – parte 1
- Aspetos físicos do meio do natural
 Reconhecer os estados físicos da água
 Conhecer os fenómenos relacionados com o
ciclo da água na natureza:
- Condensação
- Solidificação
- Precipitação
- Sublimação
 Realizar experiências que representem
fenómenos que envolvam evaporação,
condensação, solidificação
 Compreender que a água das chuvas se
infiltra no solo dando origem a lençóis de
água
 Reconhecer nascentes e cursos de água
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1º Período

À descoberta ambiente natural - parte 2
- Os astros
 Constatar a forma da Terra através de globos
terrestres, fotografias, ilustrações, etc…
 Reconhecer o Sistema Solar
 Distinguir planetas gasosos de planetas
rochosos
 Identificar planetas do Sistema Solar
 Classificar algumas características de
planetas do Sistema Solar
 Observar e representar aspetos da Lua nas
diversas fases (quarto crescente, quarto
minguante, lua nova, lua cheia)
- Portugal na Europa e no Mundo
 Localizar Portugal no mapa da Europa, no
planisfério e no globo
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representações do corpo humano
 Entender o conceito de contração e
distensão do músculo
- A Pele
 Reconhecer a existência da pele
 Identificar as funções da pele (de proteção,
revestimento. Regulação da temperatura)
- A Segurança do Seu Corpo
 Identificar alguns cuidados a ter com o
esqueleto, os músculos e a pele
 Conhecer algumas regras de primeiros
socorros
 Conhecer algumas medidas elementares a
ter em conta em casos de queimaduras
solares, fraturas e distensões
 Conhecer e aplicar regras de prevenção de
incêndios (nas habitações, locais públicos,
florestas…)
 Conhecer regras de segurança antissísmicas
(prevenção e comportamentos a ter durante
e depois de um sismo).
À Descoberta dos outros e das instituições
- O Passado Nacional
 Reconhecer acontecimentos históricos
relevantes da História de Portugal (formação
de Portugal; Crise de 1383/85; os
Descobrimentos; Restauração da
Independência; Implantação da República; o
Estado Novo e a Revolução de 25 de Abril)
 Conhecer os factos históricos que se
relacionam com os feriados nacionais e seu
significado
 Reconhecer algumas personagens da nossa
história

 Reconhecer utilidades da água
- Aspetos físicos de Portugal
 Identificar os principais rios de Portugal
 Localizar rios no mapa de Portugal
 Identificar as maiores elevações de Portugal
e localizá-las no mapa.
À descoberta das inter-relações entre espaços
- O Contacto entre a terra e o mar
 Identificar aspetos da costa de Portugal
(praias, arribas, dunas, cabos, estuários, ilhas
arquipélagos, etc…)
 Reconhecer as principais ilhas de Portugal
 Localizar no mapa de Portugal as ilhas e
arquipélagos dos Açores e da Madeira
 Distinguir oceanos de continentes
 Localizar no planisfério e no globo os
continentes e os oceanos
 Reconhecer o Oceano Atlântico como
fronteira marítima de Portugal
 Localizar países no planisfério terrestre, de
acordo com o seu continente geográfico
 Observar a ação do mar sobre a costa
 Identificar a sinalização das costas (faróis,
sinais sonoros, boias de sinalização, etc…)
- Portugal na Europa e no Mundo
 Localizar Portugal no mapa da Europa, no
planisfério e no globo
 Reconhecer a fronteira terrestre com a
Espanha
 Localizar no planisfério e no globo os
países lusófonos;
 Localizar no mapa a capital do País
 Reconhecer e localizar distritos e suas
capitais no mapa de Portugal
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 Reconhecer a fronteira terrestre com a
Espanha
 Localizar no planisfério e no globo os
países lusófonos;
 Localizar no mapa a capital do País
 Reconhecer e localizar distritos e suas
capitais no mapa de Portugal
À Descoberta das inter-relações entre a
natureza e a sociedade
 Reconhecer as principais atividades
produtivas nacionais (agricultura, pecuária,
silvicultura, pesca, indústria, comércio e
serviços, etc…)
 Identificar os principais produtos agrícolas
portugueses (vinho, azeite, frutos, cereais,
cortiça, etc…)
 Identificar os principais produtos da floresta
portuguesa (madeira, resina, etc…)
 Identificar os principais produtos da indústria
portuguesa (têxteis, calçado, pasta de papel,
conservas e derivados de cortiça, etc…)
 Identificar os principais produtos ligados à
pecuária (carne, leite, ovos, etc …)
À descoberta dos materiais e objetos
- Realizar experiências com alguns materiais e
objetos
 Realizar experiências com água
 Realizar experiências com eletricidade
 Realizar experiências com ar
 Realizar experiências com som
- Manusear os objetos em situações concretas
 Reconhecer regras de utilização e
manuseamento de objetos
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 Recolher dados sobre aspetos da vida
quotidiana de tempo em que ocorreram esses
factos
 Localizar os factos e as datas estudadas no
friso cronológico da história de Portugal
 Conhecer unidades de tempo (o século)
- Conhecer Símbolos Nacionais
 Bandeira Nacional
 Hino Nacional.

À Descoberta das inter-relações entre a
natureza e a sociedade
 Reconhecer as principais atividades
produtivas nacionais (agricultura, pecuária,
silvicultura, pesca, indústria, comércio e
serviços, etc…)
 Identificar os principais produtos agrícolas
portugueses (vinho, azeite, frutos, cereais,
cortiça, etc…)
 Identificar os principais produtos da floresta
portuguesa (madeira, resina, etc…)
 Identificar os principais produtos da indústria
portuguesa (têxteis, calçado, pasta de papel,
conservas e derivados de cortiça, etc…)
 Identificar os principais produtos ligados à
pecuária (carne, leite, ovos, etc …)
- A qualidade do ambiente
 Identificar e observar alguns fatores que
contribuem para a degradação do meio
ambiente
 Identificar alguns desequilíbrios ambientais
provocados pela atividade humana
 Reconhecer a extinção de recursos, de
espécies animais e vegetais
 Enumerar possíveis soluções
 Reconhecer tipos e efeitos dos vários tipos
de poluição (do ar, da água, do ar, sonora)
 Identificar e participar em formas de
promoção do ambiente.
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8.4.4. Educação Física

Educação Física – 1º e 2º ano
TEMÁTICA

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Ajustar o equilíbrio as ações motoras básicas de
deslocamento, no solo e em aparelhos.

Realizar percursos, circuitos, jogos e estafetas integrando as seguintes habilidades:
- Rastejar (ventral e dorsal); Rodar (eixo longitudinal); Fazer enrolamentos (cambalhota
à frente e à retaguarda (2º Ano)); Saltar (com um pé e pés juntos); Subir e descer (muro,
plinto ou banco sueco); Saltar e Transpor (obstáculos como pinos, muro, plinto ou banco
sueco); Deslizar (nos colchões num plano inclinado ou banco sueco); Saltar ao Eixo
(com o colega e no plinto); Equilíbrio (no banco sueco, no minitrampolim ou em cima da
corda).
Realizar atividades de manipulação com a bola, arco, corda integrando as seguintes
habilidades:
- Lançar (bola); Passar (bola); Receber (bola); Pontapear (bola); cabecear (bola); Rolar
(arco e bola); Rodar (arco); Saltar (à corda e ao arco individualmente, em grupo realizar
o jogo da “ursa”); Toques de sustentação (bola e raquete com bola (2ºAno)); Bater
(bola); Driblar (bola) e Conduzir (bola).
Realizar os seguintes jogos/ Jogos Pré- Desportivos:
- Toca e Foge; Jogos da Apanhada; Macaquinho do chinês; Barra do Lenço; Peixinho;
Jogo do Gato e do Rato; Jogo da Macaca; Jogo dos Arcos (Jogo das Cadeiras); Jogo da
Rabia; Jogo da Rabia com as mãos; Jogo do “Vira Costas”; Jogo do Stop; Jogo dos
Passes (2º Ano); Jogo das Ilhas; Jogo do Caçador; Jogo do Lencinho e Jogo “A roldana”.
Jogos Pré-desportivos (1º ao 4ª Ano): Jogo do Mata Livre; Assalto ao Castelo; Jogo do
Mata/Piolho.
Realizar uma coreografia de uma dança tradicional, com exploração individual e em
grupo de acordo com a marcação rítmica:

Deslocamentos e Equilíbrios
(1º,2º e 3ºPeríodo)

- Realizar habilidades variadas manipulando
diferentes instrumentos.
Perícia e Manipulação
(1º,2º e 3ºPeríodo)

Jogos/ Jogos Pré- Desportivos
(1º,2º e 3ºPeríodo)

- Praticar jogos infantis realizando com
intencionalidade e oportunidade, as suas ações
características;
- Adquirir competências fundamentais para
potenciar a aprendizagem dos jogos desportivos
coletivos. (2º Ano)

Atividades Rítmicas e Expressivas
(2º e 3ºPeríodo)

- Combinar deslocamentos, movimentos não
locomotores e equilíbrios, adequados às ações
rítmicas.

Oposição e Luta
(3ºPeríodo)

- Realizar comportamentos em função das ações e
reações do opositor, respeitando as regras e
controlando a agressividade.
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Realizar técnicas e deslocamentos no domínio de comportamentos de oposição e
confronto corporal.
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Educação Física – 3º e 4º ano
TEMÁTICA
Jogos Pré – Desportivos
(1º,2º e 3ºPeríodo)

Jogos Desportivos Coletivos
(1º,2º e 3ºPeríodo)

OBJETIVO

ATIVIDADES

- Adquirir competências fundamentais para
potenciar a aprendizagem dos jogos desportivos
coletivos;
- Aplicar a capacidade criativa numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realizar habilidades básicas, ajustando-as às
ações específicas do jogo da respetiva
modalidade;
- Cumprir as regras e o objetivo do jogo, em
cooperação com os companheiros.
JDC: - Andebol, Basquetebol, Futebol.
- Conhecer e executar as principais habilidades
gímnicas.

Realizar os seguintes Jogos Pré- Desportivos: Toca e Foge; Jogos da Apanhada; Jogo das
Ilhas; Jogo das Raposas; Jogo da Rabia; Jogo dos Passes; Bola ao Capitão; Bola ao
Fundo; Bola ao poste; Jogo dos Passes com golo de Cabeça.
Jogos Pré-desportivos (1º ao 4ª Ano): Jogo do Mata Livre; Jogo dos Pinos (com bolas de
basquetebol); Assalto ao Castelo e Jogo do Mata/Piolho.
Realizar as competências técnicas dos Jogos Desportivos Coletivos em exercício critério,
Futebol, Basquetebol e Andebol (Passe, Receção, Drible e Remate/Lançamento),
Voleibol (Toque de Dedos);
Realizar situações de jogo reduzido: Basquetebol (3x3); Futebol e Andebol (4x4).

Ginástica
(1º,2º e 3ºPeríodo)

Atletismo
(2º e 3ºPeríodo)

Atividades Rítmicas e Expressivas
(2º e 3ºPeríodo)

Exploração da Natureza
(3ºPeríodo)

Oposição e Luta
(3ºPeríodo)

- Realizar as ações motoras fundamentais de
algumas modalidades do Atletismo.

- Combinar deslocamentos, movimentos não
locomotores e equilíbrios, adequados às ações
rítmicas.
- Escolher e realizar habilidades apropriadas em
percursos na natureza, de acordo com as
características do terreno e os sinais de
orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação
do ambiente.
.
- Realizar comportamentos em função das ações e
reações do opositor, respeitando as regras e
controlando a agressividade.
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Realizar percursos, circuitos e Jogos integrando as seguintes habilidades, nas matérias de
Ginástica de Solo, Plinto, Mini- Trampolim e Acrobática: Cambalhota à Frente;
Cambalhota à Retaguarda; Subida para Pino; Pino de cabeça; Pino de braços; Roda;
Salto ao Eixo (com o colega, Plinto na longitudinal); Salto entre mãos “coelho” (com
Plinto na longitudinal); Salto em Extensão; Salto Engrupado; Salto Encarpado e Salto de
Meia Pirueta ou Pirueta Completa.
Realizar ações motoras básicas como correr e saltar: Estafetas; Corrida de Velocidade;
Corta Mato (se for possível) e Iniciação ao Salto em Altura (técnica de tesoura) e Salto
em Comprimento (corrida de balanço e chamada a um pé numa zona, com queda num
colchão fixo com receção a dois pés).
.
Realizar uma coreografia do género Aeróbica, com exploração individual e em grupo de
acordo com a marcação rítmica.
Realizar um percurso na mata de Benfica, com o acompanhamento do professor, em
marcha e/ou corrida, combinando as seguintes habilidades: marchar, correr em espaço
limitado, transpor obstáculos, trepar, etc., mantendo a perceção da direção do ponto de
partida e indicando-a quando solicitado.

Realizar técnicas e deslocamentos no domínio de comportamentos de oposição e
confronto corporal.
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8.4.5. Educação Musical

COMPETÊNCIAS GERAIS
PERCEÇÃO SONORA E MUSICAL
• Explorar e identificar os elementos básicos da música;
• Identificar auditivamente características rítmicas, melódicas, harmónicas e formais;
• Identificar auditivamente e visualmente os instrumentos musicais utilizados em diferentes épocas, estilos e
culturas musicais;
• Ler e escrever notação convencional e não convencional;
• Utilizar vocabulário e simbologias apropriadas para descrever e comparar diferentes tipos de sons e peças
musicais de estilos e géneros similares.
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO
• Cantar individualmente e em grupo, canções e melodias de diferentes épocas, estilos e culturas musicais
utilizando a memória e a leitura musical;
• Tocar instrumentos acústicos e electrónicos, convencionais e não convencionais, individualmente e em
grupo, na interpretação de música instrumental ou vocal acompanhada;
• Comentar audições de música gravada e ao vivo de acordo com os conceitos adquiridos e códigos e
convenções que conhece;
• Interpretar obras musicais que interliguem diferentes formas de arte;
• Apresentar e interpretar publicamente, na escola e/ou comunidade, obras vocais e instrumentais.
CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO
• Explorar e organizar diferentes tipos de materiais sonoros para expressar determinados ideias, sentimentos
e atmosferas utilizando estruturas e recursos técnico-artísticos elementares, partindo da sua experiência e
imaginação;
• Explorar ideias sonoras e musicais partindo de determinados estímulos e temáticas;
• Inventar, criar e registar pequenas composições e acompanhamentos;
• Aplicar conceitos, códigos, convenções e símbolos utilizando a voz, instrumentos acústicos, electrónicos, e
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para a criação de pequenas peças musicais partindo de
determinadas formas e estruturas de organização sonora e musical;
• Registar em suportes áudio e vídeo as criações realizadas para avaliação e aperfeiçoamento.
Culturas musicais nos contextos
• Reconhecer a música como parte do quotidiano e as diferentes funções que ela desempenha;
• Identificar estilos, épocas e culturas musicais diferenciadas e os contextos onde se inserem;
• Recolher informação sobre processos vários de criação e interpretação de diferentes tipos de música
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
BLOCO 1 — JOGOS DE EXPLORAÇÃO
VOZ
COMPETÊNCIAS
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)

ANO
1 2 3 4
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

CORPO
COMPETÊNCIAS
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 gravações
Associar movimentos a pulsação, andamento, dinâmica acentuação, divisão binária/ternária,
dinâmica
Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco)
Fazer variações graduais de andamento («acelerando», «retardando») e de intensidade
(aumentar, diminuir)
Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos movimentos, passos

ANO
1 2 3 4
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

INSTRUMENTOS
COMPETÊNCIAS
Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objectos
Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em materiais e objectos
Construir instrumentos musicais elementares seguindo indicações ordenadas de construção
Utilizar instrumentos musicais
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ANO
1 2 3 4
* * * *
* * *
* * *
* *
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BLOCO 2 — EXPERIMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL
DESENVOLVIMENTO AUDITIVO
COMPETÊNCIAS
Identificar sons isolados do meio próximo da natureza
Identificar ambientes/texturas sonoras do meio próximo da natureza
Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, melodias e danças,
utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, movimento
Reconhecer ritmos e ciclos da vida (pulsação, respiração,…) da natureza (noite-dia, estações do
ano,…) de máquinas e objectos de formas musicais (AA, AB, ABA,…)
Reproduzir com a voz ou com instrumentos sons isolados, motivos, frases, escalas, agregados
sonoros, canções e melodias (cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação)
Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo timbre duração intensidade altura
localização
Dialogar sobre meio ambiente sonoro, audições musicais, produções próprias e do grupo

ANO
1 2 3 4
* * * *
* * * *
* * * *
* *
* * * *
* * * *
* *

EXPRESSÃO E CRIAÇÃO MUSICAL
COMPETÊNCIAS
Utilizar diferentes maneiras de produzir sons com a voz e com objectos
Utilizar diferentes maneiras de produzir sons com instrumentos musicais e com aparelhos
Inventar texturas/ambientes sonoros em canções, danças, histórias, dramatizações e gravações
Adaptar textos para melodias
Adaptar melodias para textos
Adaptar textos para canções
Utilizar o gravador para registar produções próprias e do grupo sonoras
Participar em danças de roda, de fila tradicionais, infantis e do reportório regional
Organizar sequências de movimentos (coreografias elementares) para sequências sonoras

ANO
1 2 3 4
* *
*
* *
* *
*
*
*
* *
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

REPRESENTAÇÃO DO SOM
COMPETÊNCIAS
Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para expressar/comunicar timbre intensidade duração
altura pulsação andamento dinâmica
Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, corpo e instrumentos
Inventar/utilizar códigos para representar sequências e texturas sonoras
Utilizar vocabulário adequado a situações sonoro/musicais vivenciadas
Identificar e utilizar gradualmente símbolos de leitura e escrita musical
Contactar com várias formas de representação sonoro/musical em partituras
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ANO
1 2 3 4
* * *
* * *
* *
* * *
* *
* *
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PLANO CURRICULAR

1º Ano

1º Ano

III

Som e silêncio;
Sons naturais e artificiais

F (forte)
Mf (mezzoforte)
P (piano)

Sons curtos
Sons longos

Linhas sonoras contínuas e
descontínuas;
Ascendentes, descendentes e
da mesma altura

Ostinato:
Semelhante /
Contrastante

II

Sons do corpo
(níveis corporais)

Som forte
Som médio
Som piano

Andamento:
Rápido / Lento

Agudo
Grave

Sequências

I

Sons do meio e da Natureza

Sons fortes e fracos

Pulsação

Sons “finos”
Sons “graves”

Diferente / Igual

Níveis

Timbre

Dinâmica

Ritmo

Altura

Forma

Compasso binário;
Silêncio organizado com a
pulsação;
(Semínima e pausa de semínima)

Três notas em diferentes
registos
mi, sol, lá

Som organizado com a pulsação;
Dois sons de igual duração numa
pulsação (Colcheia)
Andante
Allegro
Lento

Duas notas em diferentes
registos
sol e mi
Agudo
Médio
Grave

Ritmo

Altura

2º Ano

2º Ano

VI

Instrumentos de altura: definida e
indefinida;
Instrumentos da sala de aula percussão

pp, p, mf, f, ff

V

Instrumentos elementares

Fortíssimo e pianíssimo

IV

Sons de objetos

Variação de intensidade:
Crescendo e diminuendo

Níveis

Timbre

Dinâmica
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Ostinatos

Elementos repetitivos
Organizações
Elementares

Forma
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3º Ano

3º Ano

IX

Prática Instrumental
Famílias de Instrumentos
(peles, metais, madeiras)

VIII

Prática Instrumental
Misturas tímbricas;
Sons Semelhantes e contrastantes

Níveis

Timbre

Organização dos
elementos dinâmicos

Estrutura formal de
uma canção e/ou peça
instrumental
Forma binária
Pergunta / resposta

Sons e silêncios com quatro
pulsações (semibreve e pausa de
semibreve);
Accelerando / rallentando
Sons e silêncios com duas
pulsações
(mínima e pausa de mínima)

Quatro notas em diferentes
registos
mi, sol, lá, ré

Ritmo

Altura

Forma

Ponto de aumentação
Ligadura de Prolongação

Escala diatónica

Forma rondó

Organização dos elementos
rítmicos

Agregados Sonoros
Textura fina e densa

Cânone

Ritmo

Altura

Forma

Dinâmica

Escala pentatónica

Imitação

4º Ano

4º Ano

XII
XI
X

Níveis

Estilos Musicais
Prática Instrumental
Flauta de Bisel
Prática Instrumental
Ambientes Sonoros
Prática Instrumental
Instrumentos de Orquestra;
Famílias de Instrumentos
(Cordas e Sopros)

Organização dos
elementos dinâmicos

Timbre

Dinâmica
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8.4.6. Outras Expressões Artísticas

EXPRESSÃO PLÁSTICA
BLOCO 1 — DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE
VOLUMES
MODELAGEM E ESCULTURA
ANO
COMPETÊNCIAS
Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da terra,
areia, barro, massa de cores, pasta de papel
Modelar usando apenas as mãos
Modelar usando utensílios

1

2

3

4

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

CONSTRUÇÕES
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Fazer e desmanchar construções
Desmontar e montar objetos
Inventar novos objectos utilizando materiais ou objetos
recuperados
Construir brinquedos, jogos, máscaras, adereços, fantoches
Fazer construções a partir de representação no plano
Atar/agrafar/pregar elementos para uma construção

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

BLOCO 2 — DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES
DESENHO
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Desenhar no papel
Desenhar no quadro da sala
Desenhar jogos no recreio
Ilustrar de forma pessoal
Inventar sequências de imagens
Contornar objetos, formas, pessoas
Desenhar em superfícies não planas
Desenhar plantas e mapas
Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso
Criar frisos de cores preenchendo quadrículas
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*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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PINTURA
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Pintar livremente em suportes neutros e sobre papel de cenário
Explorar as possibilidades técnicas de mão, esponjas, trinchas,
pincéis, rolos, guache, aguarela, tintas de água…
Fazer experiências de mistura de cores
Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada
Fazer pintura soprada
Pintar cenários, adereços, construções
Pintar em superfícies não planas
Pintar utilizando dois materiais diferentes

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

BLOCO 3 — EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE EXPRESSÃO
RECORTE, COLAGEM, DOBRAGEM
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Explorar as possibilidades de diferentes materiais (lãs, cortiça,
tecidos, objetos recuperados, jornal, papel colorido,
ilustrações…)
Fazer composições colando diferentes materiais rasgados,
desfiados, materiais cortados e recortados
Fazer composições colando mosaicos de papel

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Fazer dobragens

IMPRESSÃO
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Fazer estampagem de água e tinta oleosa
Estampar utilizando moldes positivo e negativo, feitos em
cartão ou plástico
Imprimir com carimbos feitos em vegetais ou cortiça
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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TECELAGEM E COSTURA
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Fazer tapeçarias de elementos cosidos ou elaborados a partir de
desenhos
Bordar (pontos simples)
Tecer em teares de cartão ou madeira
Entrançar
Cozer com agulha e linha em diferentes materiais

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

EXPRESSÃO DRAMÁTICA
BLOCO 1 — JOGOS DE EXPLORAÇÃO
CORPO
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Movimentar-se de forma livre e pessoal
Explorar
as
atitudes
de
imobilidade/mobilidade,
contração/descontração, tensão/relaxamento
Explorar o movimento global do seu corpo
Explorar os movimentos segmentares do corpo
Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginandose com outras características

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

VOZ
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Experimentar maneiras diferentes de produzir sons
Explorar sons orgânicos ligados a acções quotidianas
Reproduzir sons do meio ambiente
Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos
Explorar a emissão sonora fazendo variar a forma de respirar a
altura do som o volume da voz a velocidade a entoação
Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos (dicção)
Explorar os efeitos de alternância, silêncio/emissão sonora
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*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*

*
*
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ESPAÇO
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Explorar o espaço circundante
Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz
Explorar deslocações simples seguindo trajectos diversos
Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos
Explorar diferentes formas de se deslocar de diferentes seres
(reais ou imaginados) em locais com diferentes características
Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas,
tácteis
Deslocar-se em coordenação com um par
Explorar mudanças de nível
Explorar as qualidades físicas dos objetos
Explorar as transformações de objetos imaginando-os com
outras características utilizando-os em acções
Utilizar objectos dando-lhes atributos imaginados em situações
de interação
Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

BLOCO 2 — JOGOS DRAMÁTICOS
LINGUAGEM NÃO VERBAL
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movimentos
*
Reagir espontaneamente, por gestos/movimentos a sons
*
palavras ilustrações atitudes, gestos
Reproduzir movimentos em espelho por contraste
*
Improvisar individualmente atitudes, gestos, movimentos a
partir de diferentes estímulos sonoros ou verbais, um objeto real
ou imaginado ou um tema
Mimar, a dois ou em pequenos grupos, atitudes, gestos,
movimentos ligados a uma acção isolada uma sequência de
actos (situações recriadas ou imaginadas)
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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LINGUAGEM VERBAL
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Participar na elaboração oral de uma história
Improvisar um diálogo ou uma pequena história a partir de uma
série de imagens, um som, uma sequência sonora, um objeto,
um tema
Participar em jogos de associação de palavras por afinidades
sonoras e semânticas
Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto
Inventar novas linguagens sonoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

LINGUAGEM VERBAL E GESTUAL
ANO

COMPETÊNCIAS

1 2 3 4

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos
*
ligados a uma ação precisa
Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos,
constituindo sequências de acções/situações recriadas ou
imaginadas, a partir de objetos, um local, uma acção,
personagens ou de um tema
Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras
Inventar, construir e utilizar adereços e cenários
Elaborar, previamente, em grupo, os vários momentos do
desenvolvimento de uma situação

89

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
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8.4.7. Inglês

1º Ano
1º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

A sala de aula

Brinquedos e
Passatempos

identificar-se e
conhecer os seus
amigos
aprender o nome
de alguns
materiais
escolares;
associar a cor ao
objeto (rever
cores)
rever os números
(1-20)
saber pedir
emprestado

adquirir
vocabulário sobre
brinquedos e
passatempos
associar a cor ao
brinquedo
saber falar do seu
brinquedo
preferido
convidar os
amigos para
brincar

school bag,
pencil, pen,
rubber, pencil
case, sharpener,
glue, scissors

car, doll, bike,
scooter,
skateboard, kite,
board game,
computer game,
ball

90

Estratégias e
Materiais

Expressões
Hello! Good
morning/afternoon.
How are you? I’m
fine, thank you.
What’s your
name? My name
is…
It’s a pencil.
It’s an orange
pencil case.
(artigo definido
a/an)
I’ve got five
crayons.
(singular-plural)
Can I borrow your
sharpener, please?

Jogos e diálogos

This is my ball.
It’s a red car.
This is my bike. It’s
blue.
I play with my doll.
Let’s play football.

realização de
jogos de
vocabulário
flashcards
aprendizagem de
histórias e
músicas sobre o
tema
(The Magic Elf,
Bugs World 1,
Macmillan)
dramatizações
realização de
pequenas fichas
de aplicação

descrição dos
materiais do
estojo (realia)
jogos diversos
com os materiais
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias (Lucy’s
new pencil case
– Bugs World 2,
Macmillan)
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2º Período
Tema

Objetivos

Estratégias e
Materiais

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

O Corpo

identificar
diferentes partes
do corpo
aprender os
cinco sentidos
mencionar as
suas atividades
preferidas

head, eyes, mouth, nose,
ears, arms, hands, legs,
fingers, toes
see/smell/touch/taste/listen
swim, run, jump, play,
dance, sing

I’ve got two
arms.
(verbo to have
got)
I see with my
eyes.
I can swim/ I
can’t dance.
(verbo
can/can’t)

realização do
seu auto-retrato
jogos diversos
com o
vocabulário
adquirido
(TPR)
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias e
aprendizagem
de canções
relativas a esta
área temática

Os Animais

aprender o nome
de alguns
animais
reconhecer e
reproduzir ações
identificar o seu
animal preferido
e falar das suas
capacidades

parrot, snake, elephant,
monkey, giraffe, frog,
crocodile, mouse
jump, climb, fly, swim, run

It’s a parrot.

jogos diversos
de vocabulário
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias e
aprendizagem
de canções
(Run, run, run,
Bugs World 1,
Macmillan)
desenho do seu
animal
preferido
dramatizações
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My animal is
the monkey.
The monkey
can climb.
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3º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Os Alimentos

A Família

aprender o nome
de alguns
alimentos
saber exprimir as
suas preferências
alimentares

saber identificar os
elementos da sua
família próxima

cheese, eggs,
ham, milk,
carrots, sausages,
lettuce, tomatoes,
sandwich,
chicken

father (dad),
mother (mum),
brother, sister,
grandfather
(grandpa),
grandmother
(grandma)

92

Estratégias e
Materiais

Expressões
I like milk.
I don’t like
cheese.
(verbo
like/don’t like)

This is my dad.
That is my baby
brother.
(determinantes:
this/that)
I love my family!

jogos diversos
com o
vocabulário
aprendido
dramatizações
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias e
aprendizagem de
canções
desenho e
descrição da sua
família
exercícios no
manual
realização de
pequenas fichas
de vocabulário
audição de
histórias
aprendizagem de
canção relativa
ao tema
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2º Ano
1º Período
Tema

Revisão

A sala de
aula

Halloween

Objetivos

rever temas do ano
anterior, tais como:
. greetings
. números
. cores
. materiais
escolares
. dias da semana
. ações

identificar-se e
conhecer os seus
amigos
rever o nome de
alguns materiais
escolares; aprender
vocabulário novo;
associar a cor ao
objeto (rever
cores)
alargar o
conhecimento dos
números (1-50)
saber pedir
emprestado
conhecer esta
festividade

Conteúdos

Estratégias e
Materiais

Vocabulário

Expressões

(vocabulário
relacionado com
os temas
referidos –
recycled
language)

What’s your
name?
How old are you?
My name is …and
I’m 7… (Word
questions)
It’s a red pen.
Can I borrow your
pencil, please?
Today is Tuesday.
Let’s
jump/run/count

dramatizações

Hello! Good
morning/afternoon.
How are you? I’m
fine, thank you.
What’s your
name? My name
is…
It’s a pencil. It’s
an orange pencil
case. (artigo
definido a/an)
I’ve got five
crayons.
(singular-plural)
Can I borrow your
sharpener, please?
Happy Halloween

Jogos e diálogos
Exercícios áudio
descrição dos
materiais do
estojo (realia)
jogos diversos
com os materiais
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias

school bag,
pencil, pen,
crayons, ruler,
rubber, pencil
case, sharpener,
glue, scissors

witch, black cat,
hat, bat,
pumpkin, ghost
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revisão de
algumas canções
aprendidas
anteriormente
realização de
fichas de
aplicação
ficha de
diagnóstico

canção

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Os Passatempos relembrar o
nome de alguns
brinquedos e
passatempos
aquisição de
novo
vocabulário
nesta área
temática
saber convidar
os amigos para
brincar
identificar
alguns locais na
escola
Natal

adquirir algum
léxico relativo a
esta festividade
saber desejar um
Feliz Natal

board game,
hide and seek,
football,
basketball,
cards, tag,
hopscotch,
computer game

classroom, gym,
corridor,
library, canteen,
playground
Father
Christmas,
sleigh, reindeer,
star, Christmas
tree, bells
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Estratégias e
Materiais

Expressões
I want to play
football.
(verbo to want)

jogos de
vocabulário
fichas de
aplicação

Do you want to
play hide and
seek? (verbo
auxiliar to dointerrogativa)

histórias
exercícios no
manual
dramatizações
descrição de
imagens

Let’s go to the
playground and
play leapfrog.

Merry Christmas Canções de
Natal

EXTERNATO GRÃO VASCO

2º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Os Animais da
Quinta

A Casa e a
Família

Os Animais de
Estimação

relembrar os
nomes de alguns
animais da
quinta
adquirir
vocabulário
novo desta área
temática
falar dos seus
animais
preferidos

pig, horse, duck,
cat, rabbit,

aprender o nome
das divisões da
casa e de alguns
objetos

bedroom,
bathroom,
garden, garage,
living room,
kitchen
dining room
mum, dad,
brother, sister,
grandma,
grandpa, uncle,
auntie, cousin

rever os
elementos da
família e alargar
este campo
lexical com
novo
vocabulário
localizar pessoas
dentro do espaço
da casa
relembrar os
nomes de alguns
animais
adquirir
vocabulário
novo desta área
temática
falar dos seus
animais
preferidos

hen, cow, sheep

Expressões

Look! It’s a cow.
It’s very big! It’s
black and white.
My favourite is
the sheep.

jogos de
vocabulário
fichas de
vocabulário
utilização de
fotografias de
animais e
flashcards
elaboração de
pequenas frases
e apresentação
aos colegas
jogos de
vocabulário
flashcards
músicas

Where’s
Mum?In the
bedroom.
I’ve got a fish.
It’s small and
orange.

bird, hamster,
turtle, cat/kitten,
rabbit, lizard,
fish, dog/puppy,
guinea pig

Estratégias e
Materiais

This puppy is
cute!
(adjetivos)

interpretação e
dramatização de
histórias
descrição de
imagens
produção escrita
e oral de
pequenas frases
e apresentação
aos colegas;
utilização de
fotografias dos
animais de
estimação dos
alunos.

exercícios no
manual
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EXTERNATO GRÃO VASCO

3º Período
Tema

O Corpo

Objetivos

rever partes do
corpo e reforçar
este tema
saber dizer o que
lhe dói
relembrar os 5
sentidos

Os Alimentos

rever e adquirir
novo
vocabulário

articular
expressões
relativas a este
tema
aprender o nome
das refeições

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

eyes, ears, nose,
mouth, head,
fingers, toes,
shoulders, arms,
legs, hand, foot,
…
toothache,
headache,
tummy ache,
earache
look, listen,
taste, touch,
smell

I’ve got two eyes
and one mouth

rice, fish, icecream, soup,
pizza, chocolate,
pasta, bread,
cereal, fruit,
cake

breakfast, lunch,
dinner

What’s the
matter? I’ve got
a headache
I touch with my
fingers

Estratégias e
Materiais

Jogos
História e sua
dramatização
pelos alunos
Canções
Jogos de
movimento
(TPR)
Elaboração de
um trabalho de
turma sobre o
corpo e os 5
sentidos
Visualização de
imagens de
alimentos

Do you like icecream? Yes, I
do.
I love fruit!
I don’t like
chocolate.
What’s for
lunch? Pizza
and soup

História e
canções relativas
a este tema
Exercícios áudio
Jogos
Construção de
uma roda dos
alimentos, como
trabalho de
turma
exercícios no
manual
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EXTERNATO GRÃO VASCO

3º Ano
1º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Greetings

saber
cumprimentar;
Identificar-se e
perguntar o
nome e idade
aos amigos
rever números e
aprender a
contar até 100

Expressões
Hello! Good
morning/afternoon.
How are you? I’m
fine thank you.
My name is João
and I’m 8 years
old.
What’s your
name? How old
are you?
(Question words –
What’s/ How old)
I am your friend. /
She is my sister
(Pronomes
pessoais)
(Verbo to be)
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Estratégias e
Materiais

diálogos
fichas de revisão
relembrar
canções e
lengalengas
exercícios no
manual

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Outono

Objetivos

aprender vocabulário
relativo ao tema do
Outono
(elementos da natureza,
clima e vestuário)

A Escola
aprender os meses do
ano; saber dizer quando
é o seu aniversário
consolidar vocabulário
relativo aos materiais do
estojo e relembrar as
cores

relembrar situações de
sala de aula

aprendizagem de novo
léxico
saber localizar objetos e
pessoas dentro da sala
de aula

Halloween

conhecer uma tradição
do Reino Unido

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

Autumn, trees,
leaves,
chestnuts
windy, cloudy,
rainy
jumper, coat,
trousers,
shoes, socks

The leaves fall
from the trees.
What’s the
weather like?
It’s cloudy and
windy.
I’m wearing a
red jumper.

January,
February,
March,
April…
pen, pencil,
ruler, rubber,
sharpener,
scissors, glue,
crayons,
pencil case

book,
notebook,
desk, chair,
school bag,
board
in, on, under,
near, behind,
next to, in
front of,
between
(Preposições
de lugar)

witch,
pumpkin, bat,
ghost,
monster, cat
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When is your
birthday? It’s
in July.
I’ve got a
black pencil
and two pens.
(relação
adjetivonome)
(construção
do plural)
My sharpener
is blue /It’s
your pen.
(determinante
s possessivos)
Can I borrow
your glue,
please?
Can I go to the
toilet, please?
The school bag
is on the chair
/ the book is
under the desk
/ The teacher is
near the board
/ the pen is in
the pencil case
Happy
Halloween
Trick or Treat

Estratégias e
Materiais

Elaboração de
um poster sobre
o outono

Class Chart
com os
aniversários
descrição dos
materiais do
estojo e jogos
com os mesmos
histórias e sua
interpretação

elaboração de
pequenos
diálogos e sua
dramatização
jogos e canções
fichas de
vocabulário e
exercícios
escritos no
manual
descrição escrita
e oral de
imagens

elaboração de
cartazes sobre o
tema;

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Brinquedos

aprender o nome de
alguns brinquedos
saber indicar qual o seu
brinquedo preferido e o
dos amigos
caracterizar os
brinquedos
agradecer e pedir por
favor

Inverno

aprender vocabulário
relativo ao tema do
Inverno
descrever as condições
climatéricas
aprender o nome de
vestuário de Inverno

plane, bike,
car, puzzle,
doll, ball, kite,
computer
game, guitar,
rollerblades
big/small;
old/new;
fast/slow
thank you/
please

Winter, snow,
snowman
rainy,
snowing, cold,
stormy,
cloudy, windy
coat, hat,
gloves, scarf,
boots, jumper

saber descrever o seu
vestuário e o das outras
pessoas, associando-o ao
clima
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Estratégias e
Materiais

Expressões
Roleplays
My favourite
toy is the ball/
His favourite is
the kite/ Her
favourite is the
doll.
(pronomes
pessoais e
determinantes
possessivos)
I’ve got a new
car. It’s fast.
(verbo to have
got/ adjetivos)
Can I have a
new car,
please?
What’s the
weather like?
It’s rainy and
cold.
It’s a blue
scarf/ My coat
is green/ Your
boots are
black. (relação
adjetivonome)
It’s raining
and cold. I’m
wearing a
coat, gloves, a
scarf and
boots.
He’s wearing a
green hat and
blue trousers.
She’s wearing
gloves.
(Present
Continuous/
Pronomes
pessoais)
His/her

Descrição de
brinquedos
(realia)
histórias

exercícios no
manual

elaboração de
um poster sobre
o Inverno
canções

jogos e
descrição de
imagens

exercícios no
manual

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Natal

Adquirir
vocabulário
sobre esta época

Father
Christmas;
sleigh; reindeer,
bells, stockings

Estratégias e
Materiais

Expressões
Merry Christmas Canções
and a Happy
New Year

2º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Família

identificar os
membros da
família
saber descrever
a sua família

Animais

identificar
alguns animais
de estimação
falar sobre o seu
animal preferido
rever algumas
partes do corpo
adquirir
vocabulário
sobre as
características
físicas dos
animais;
descrever o seu
pet ou outros
animais

Estratégias e
Materiais

Expressões

grandmother,
grandfather,
mother, father,
uncle, aunt,
brother, sister,
cousins

I’ve got a
brother and two
sisters/ I haven’t
got any brothers
or sisters.
(verbo to have
got)
This is my mum
and my dad.
Look! It’s my
cousin.

Descrição de
fotografias da
família

dog, cat, fish,
hamster,
tortoise, guinea
pig, bird
tiger, elephant,
snake, crocodile,
sheep, cow, duck
teeth, mouth,
legs, eyes, ears
whiskers, tail,
wings, beak,
feathers, scales,
fins, shell, trunk

Look! It’s a dog.

Histórias e
canções
flashcards
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I’ve got a black
cat and two
birds.
(verbo to have
got)
I’ve got two
arms and two
legs
My favourite
animal is the
tiger. It has got
hiskers, a long
tail and sharp
teeth.

Histórias e
canções
Exercícios no
manual

Jogos de
movimento
(TPR)
Descrição de
imagens
Exercícios no
manual

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário/
Gramática

O dia a dia

identificar os dias da
semana

descrever algumas
atividades realizadas
durante a semana

A Primavera

aprender vocabulário
relativo à Primavera
descrever as
condições
climatéricas
aprender o nome de
vestuário de
Primavera
saber descrever o seu
vestuário e o das
outras pessoas,
associando-o ao
clima

Estratégias e
Materiais

Expressões

Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday
play football,
read, draw,
listen to music,
watch TV, go
swimming, go
shopping, play
computer
games, ride a
bike, do
sports, go to
the park, get
up, get
dressed, brush
the teeth, have
breakfast, go
to school, run,
sing, go home,
do the
homework, go
to bed

Today is Monday

Jogos e
canções

Spring,
flowers, birds,
trees
sunny, warm

Spring is a
wonderful season.

Jogos e
canções

Let’s pick flowers!

Histórias

shirt, hat,
dress, jeans,
shoes, socks,
jumper,
trainers

It’s sunny and
warm. I’m
wearing a dress
and shoes.

Exercícios no
manual
Elaboração de
um poster
sobre a
Primavera

Histórias
I play football on
Tuesdays.
I go swimming on
Wednesdays.
(Present Simple)
I watch TV every
day.
Do you go to the
park on Sundays?
Yes, I do/ No, I
don’t.
(interrogativa e
negativa)

Exercícios no
manual
Elaboração de
um class chart

Exercícios
áudio

Exercícios
áudio
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3º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário/
Gramática

Os Alimentos

relembrar e
reforçar
vocabulário desta
área lexical

identificar as
várias refeições
do dia

milk, cereal,
bread, cheese,
water, soup,
chicken,
sausages, chips,
meatballs, pizza,
ice cream, juice,
rice, fruit,
vegetables, jelly
breakfast, lunch,
dinner

exprimir-se e
perguntar sobre
preferências
alimentares

Estratégias e
Materiais

Expressões
jogos de
vocabulário
audição e
interpretação de
histórias
What´s for dinner?
Pizza and
salad…delicious!!!
I like sausages, but
I don’t like
macaroni / I love
chips! / Do you
like milk? Yes, I do
Can I have some
soup, please? Yes,
here you are.

realização de
fichas de
aplicação
elaboração escrita
e oral de diálogos
flashcards

exercícios áudio

saber pedir um
determinado
alimento
Desportos e
Passatempos

conhecer o nome
de alguns
desportos
saber falar sobre
as suas
preferências e
capacidades
desportivas
relembrar e
conhecer outros
passatempos
descrever o que
está a fazer

football, tennis,
swimming,
cycling,
gymnastics,
basketball,
skateboard,
rollerblade
watching TV,
playing cards,
listening to
music, playing
computer
games, playing
board games,
reading,
running,
jumping,
throwing and
catching a ball,
eating an icecream.
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My favourite sport
is football!
I can ride a bike,
but I can’t play
football/ Can you
swim? Yes, I can /
no, I can’t
(Interrogativa)
I like watching TV
and listening to
music.
I’m eating an icecream. I’m playing
football with my
friends.
(Present
Continuous)

fichas de
aplicação
jogos
histórias
diálogos e
dramatizações
elaboração de
uma tabela com
os desportos e
passatempos dos
alunos
class chart
exercícios áudio

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário/
Gramática

O Verão

Os Países e os
Transportes

As Férias

aprender
vocabulário
relativo ao Verão
descrever as
condições
climatéricas
aprender o nome
de vestuário de
Verão
saber descrever o
vestuário,
associando-o ao
clima
comparar as
quatro estações

holidays, beach,
travelling
sunny, hot

Identificar alguns
países
Identificar países
de língua oficial
inglesa,
localizando-os no
mapa
Conhecer alguns
transportes
Dizer como viaja
nas férias/ como
vai para a escola

UK (England,
Scotland, Wales,
Northern
Ireland), USA,
Australia, New
Zealand,
Canada, South
Africa
car, bus, train,
plane, boat,
underground, on
foot

relembrar locais
de férias e de
lazer
adquirir
vocabulário
relacionado com
a praia

park, country,
swimming pool,
beach, lake,
mountains
sandcastle,
shells, waves,
towel, sea,
sunglasses, sun
cream, sun hat,
beach ball

t-shirt, shorts,
sandals

Autumn, Winter,
Spring, Summer
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Estratégias e
Materiais

Expressões

It’s sunny and
hot. I’m wearing
a green dress
and sandals.
It’s hot. He’s
wearing blue
shorts and a tshirt.
It’s cold in
Winter and hot
in Summer.

jogos de
vocabulário
audição e
interpretação de
histórias
realização de
fichas de
aplicação
elaboração escrita
e oral de diálogos
flashcards
exercícios áudio

Mapa do Mundo
Flashcards
I travel by
plane. I go to
school by bus.
She goes to
school by car.
(Present
Simple – 3a
pessoa
singular)

Jogos de
vocabulário
Construção de
uma história em
suporte digital
sobre o tema
(Web 2.0 tool)

Where do you
go in the
summer? I go to
the country in
the summer.
What about
you?
At the beach, we
can make
sandcastles,
look for shells
and swim

diálogos
exposição de
fotografias de
férias e
elaboração de
pequenas frases
sobre as imagens.
Apresentação aos
colegas.
aprendizagem de
músicas

EXTERNATO GRÃO VASCO

4º Ano
1º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Revisões

rever áreas
temáticas do ano
anterior

Vocabulário
relacionado
com: cores;
números; dias da
semana; escola;
família; corpo;
alimentos;
desportos e
passatempos

Apresentação
Pessoal

saber falar sobre
si próprio, a sua
família, amigos,
preferências e
passatempos

vocabulário de
várias áreas
temáticas
family
food
sports
body
pets
months
hobbies

ser capaz de
colocar questões
aos colegas,
amigos e
familiares
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Estratégias e
Materiais

Expressões
jogos de
vocabulário
fichas de
aplicação

I´m Emily and
I’m 10 years old.
I live in London
with my family.
I’ve got a
brother. His
name is Tom…
(pronomes
pessoais e
determinantes
possessivos)
My favourite
sport is …
I’ve got brown
eyes and long
hair. (verbos to
be / to have got;
adjetivos)
What’s your
name? Where do
you live? Have
you got a pet?
When is your
birthday?
(numerais
ordinais;
question words)
Have you got a
hobby?

realização de
entrevistas a
colegas e
familiares.

Dramatizações
Diálogos
produção
gradual de textos
fichas de
aplicação
exercícios
escritos
(preenchimento
de espaços,
retroversão,
interpretação de
textos)

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

A Alimentação

relembrar e
reforçar
vocabulário
desta área
lexical
identificar as
várias refeições
do dia
exprimir-se e
perguntar sobre
preferências
alimentares

milk, cereal,
bread, cheese,
water, soup,
chicken,
sausages, chips,
meatballs, pizza,
ice cream, juice,
rice, fruit,
vegetables,
sandwich/
sandwiches
(singular and
plural nouns)
breakfast, lunch,
dinner

saber pedir um
determinado
alimento

reconhecer
alguns sabores
saber exprimir
fome ou sede
conhecer
alimentos típicos
de outros países

sweet, spicy,
salty, sour,
crunchy

pasta, mashed
potatoes
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Estratégias e
Materiais

Expressões
What´s for dinner? jogos de
Pizza and
vocabulário
salad…delicious!!!
What’s for dinner? flashcards
Soup and pizza.
audição e
I like sausages, but interpretação de
I don’t like
histórias
macaroni / I prefer realização de
salad. What about fichas de
you?
aplicação
I love chips! / Do
you like chips?
elaboração
Yes, I do/ So do I
escrita e oral de
diálogos
(verbo like/don’t
roleplays
like; short
answers;
interrogativa)
Can I have some
soup, please? Yes, Exercícios áudio
here you are.
Popcorns are
sweet.
I’m hungry/ I’m
thirsty!

EXTERNATO GRÃO VASCO

Tema

A Escola

Objetivos

identificar e falar
sobre as diferentes
disciplinas
escolares
descrever atividades
relacionadas com a
escola
conseguir descrever
o seu horário
escolar
ser capaz de colocar
questões sobre o
horário
conhecer o espaço
escolar e localizar
dentro desse espaço

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

Language,
Maths, PE,
Science, English,
Art, Music,
History,
Geography, ICT,
Portuguese
reading,
drawing,
writing, playing
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
(Saturday,
Sunday)

My favourite
school subject is
Art, because I
like drawing.
I’m good at
Music.
I love reading!

classroom, gym,
playground,
toilets, canteen,
library,
computer room,
teacher’s room
O Corpo

identificar
diferentes partes do
corpo

head, eyes,
mouth, nose,
ears, arms,
hands (right,
mencionar as suas
left), legs, knees,
atividades/desportos foot, fingers,
preferidas e o que
toes, neck
consegue/ não
skeleton parts
consegue fazer
(thigh, hip,
convidar os amigos backbone)
para jogar; saber ter swim, run, jump,
uma atitude fair
play (football,
play
basketball,
tennis), dance,
sing, nod, shake,
identificar jogos
bend, wiggle,
tradicionais do
stretch, touch,
Reino Unido
throw/ catch/
bounce/ kick the
ball
balloon, spoon,
wheelbarrow,
ski, clown, sock,
sack,
106

I’ve got Maths
on Monday.
(verbo to have
got)
What have you
got on
Wednesday? I’ve
got Science and
Music.

Estratégias e
Materiais
realização de
uma tabela com
as disciplinas
preferidas dos
alunos

elaboração do
horário da turma
produção de
diálogos orais e
escritos
elaboração do
mapa da escola
fichas de
aplicação

Let’s go to the
gym.
Where is Peter?
He is in the
classroom.

I’ve got two
arms.
(verbo to have
got)
I can swim/ I
can’t dance.
(verbo
can/can’t)
We can play
basketball
Let´s play tennis.
Good idea!
It’s your turn.
Throw the dice

realização do
seu auto-retrato
jogos diversos
com o
vocabulário
adquirido
realização de
fichas de
vocabulário
audição de
histórias e
aprendizagem de
canções relativas
a esta área
temática
Visionamento de
vídeos
Realização de
pequenas
dramatizações

EXTERNATO GRÃO VASCO

2º Período
Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

A Casa

identificar e
descrever as
partes da casa
identificar
objetos e
mobiliário de
casa

saber utilizar o
possessivo e
question word
whose
reconhecer
atividades de
casa

identificar
diferentes tipos
de casa no
mundo
reconhecer as
diferenças entre
uma aldeia/vila e
uma cidade
conhecer alguns
pontos de
referência no
local onde vive

bedroom,
kitchen, garage,
garden,
bathroom, hall,
living room,
dining room,
study
shower, sofa,
plants, mirror,
TV, fridge, bed,
table, chairs,
lamp, desk,
picture,
bookshelf, rug,
lamp, cooker,
sink, cupboard,
toilet, bath

Expressões

There is a
shower in the
bathroom;
There are two
sofas in the
living room.
There is/isn’t;
There
are/aren’t…
(singular/plural;
negative)
Whose house is
this? It’s Chloe’s
house.
It’s
Peter’s
bed.
(possessive case
‘s e question
word: whose)
What are you
doing the
doing?
homework,
I’m watching TV
having a shower, in the living
making a cake,
room.
watching TV,
He is washing
tidying up,
up in the kitchen.
washing up,
(Present
listening to
Continuous)
music
I live in a house.
house, flat, tree
house, igloos,
I live in the city.
lighthouse, huts,
tents, boat
In my village
houses, castles
there’s a park
village, city
and there are
two schools.
shops,
supermarket,
hospital, park,
schools,
buildings,
museum,
cinemas
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Estratégias e
Materiais

jogos de
vocabulário

audição e
interpretação de
histórias
realização de
fichas de
aplicação
exercícios áudio
elaboração
escrita e oral de
diálogos
descrição de
imagens
leitura de textos
roleplays
aprendizagem de
canções
exercícios no
manual
elaboração de
pequenos textos
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Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Os Animais

identificar
alguns animais

rever as
características
físicas dos
animais
descrever os
animais
aprender o modo
como os animais
se movimentam

falar sobre os
seus animais
preferidos

dog, cat,
tortoise, fish,
lizard, cow, hen,
chicken, rooster,
sheep, frog,
duck, horse,
rabbit, lion,
monkey,
elephant, snake,
tiger, parrot,
crocodile,
giraffe, hippo,
shark, …
whiskers, tail,
fur, claws,
scales, fins,
trunk, shell,
wings, feathers,
beak

run, climb, fly,
jump, swim, hop,
slither
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Materiais

Expressões
It’s a lizard.
Look! It’s an
elephant.
(a/an)

The tiger has got
whiskers and
sharp teeth. It
hasn’t got wings.
(verbo have got/
haven’t got)
A fish can swim;
a tiger can run,
but it can’t fly.
(can/can’t)
What’s your
favourite
animal?
I like the giraffe.
It’s my favourite
animal.
Do you like
lions? I don’t
like lions.
They’re
dangerous.
(like/don’t like)

histórias e
canções
jogos de
vocabulário
jogos de
movimento
(TPR)
descrição de
imagens
exercícios no
manual
elaboração de
um class chart
com os animais
preferidos
exercícios áudio
flashcards
Construção de
uma história em
suporte digital
sobre o tema
(Web 2.0 tool)
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3º Período
Tema

Os cinco
sentidos

Objetivos

identificar partes
do corpo
relacionadas
com os sentidos
identificar os
cinco sentidos
colocar e
responder a
questões
aprender e
utilizar alguns
adjetivos

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

ears, eyes, nose,
tongue, fingers

What’s this?
What are
these?These are
the ears
I can hear with
my ears.
How do the
flowers smell?
How does the
classroom look?
It looks great!
taste/tastes;
look/looks;
smell/smells;
touch/touches;
feel/feels;
sound/sounds
(Present simple
singular and
plural)

hear, look/see,
smell, taste,
touch

delicious,
amazing, awful,
great, good,
lovely, bad,
horrible, terrible
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Materiais

Jogos de
movimento
(TPR)
Histórias e
canções
Exercícios no
manual
roleplays
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Tema

As Férias

O dia a dia e as
horas

Objetivos

identificar
alguns locais de
férias e
vocabulário
relacionado com
este contexto
reconhecer
algumas
atividades de
férias

indicar as
horas/quando
realiza
determinadas
atividades
descrever a sua
rotina diária e as
principais
atividades
realizadas

ser capaz de
falar sobre o seu
dia de um modo
ordenado e
criativo e de
responder a
questões

Conteúdos
Vocabulário

Expressões

funfair, museum,
beach,
aquarium, water
park,
countryside,
mountains

I go to the beach
in the summer

get up, have a
shower, get
dressed, have
breakfast, brush
the teeth, go to
school, listen to
the teacher and
work, have
lunch, go to the
playground, go
home, have
dinner, do the
homework,
watch TV and
play, go to bed
(Present Simple)
and, but, or,
first, next, finally
(connectors)
at, before, after
(Horas; Time
Prepositions)
always, never,
sometimes,
everyday
(advérbios de
frequência)

110

I get up at 7
o’clock, every
day. First, I have
a shower and I
get dressed.
Next, I have
breakfast and I
brush my teeth
Finally, at a
quarter to eight,
I go to school.
I go to school by
bus.
What time do
you have lunch?
I have lunch at 1
o’clock in the
school canteen.
I never go to bed
at 9 o’clock.
Before I go to
bed, I watch TV.
I always do my
homework.
Sometimes, I go
to school by car.

Estratégias e
Materiais

flashcards
diálogos
roleplays
interpretação e
dramatização de
histórias
descrição oral e
escrita de
imagens
produção de
pequenos textos
(postais)
fichas de
aplicação
(retroversão,
interpretação e
preenchimento
de textos)

exercícios no
manual
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8.4.8. TIC – Informática

O Projeto de TIC
A elaboração deste projeto tem como objetivo principal a estrutura organizacional das TIC (Tecnologias de
Informação e de Comunicação) no Externato Grão Vasco, tendo como base as necessidades e interesses dos
grupos de alunos a que se refere, sendo objeto de reformulação sempre que as alterações nas turmas assim o
justificarem.
Pretende-se que esta disciplina seja essencialmente prática e experimental, orientada para a formação de
utilizadores competentes nestas tecnologias.
Para atingir esta meta, o ensino das TIC deverá ser feito em articulação e interação com as demais
disciplinas, para que os alunos sejam confrontados com a utilização das aplicações informáticas mais comuns
em contextos concretos e significativos.
O objetivo é, por isso, fazer com que a tecnologia faça parte do dia-a-dia dos alunos, ajudando-os a aprender
a usar o computador autonomamente como um instrumento para a resolução de problemas, maior
produtividade e melhor comunicação.
O ensino das TIC é personalizado e ajustado à idade e interesses de cada aluno que estimula o
desenvolvimento da criatividade, autoconfiança e raciocínio.
Os alunos através desta aprendizagem, desenvolvida ao longo do ano letivo, utilizam o computador como um
instrumento na abordagem a diversas áreas tecnológicas, favorecendo, assim, uma melhoria no desempenho
escolar e restantes atividades ligadas ao seu desenvolvimento educativo.
Desta forma, as crianças envolvidas nas atividades TIC obterão uma cultura informática que constituirá uma
vantagem competitiva no futuro.
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1º / 2º ANO
1ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO



COMPUTADOR



As Tecnologias de Informação e Comunicação;
Familiarização com os elementos de um
computador;
Funcionamento de um computador;

COMPETÊNCIAS









Funções básicas do sistema operativo Windows;
Organização de ficheiros.






SISTEMA OPERATIVO
(WINDOWS)

PAINT








Criação e edição de imagens (desenho);
Exploração do software Paint e Tux Paint
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Relembrar conceitos básicos sobre as TIC;
Identificar os elementos de um computador e relembrar as suas
funções;
Relembrar a forma como funciona um computador;
Identificar a parte física de um sistema de computador
(hardware);
Identificar a parte lógica do computador (software).
Saber utilizar o sistema operativo:
Aceder a aplicações através do menu Iniciar e de um atalho no
ambiente de trabalho (revisão);
Gerir janelas: minimizar, maximizar e fechar (revisão);
Mudar o fundo do Ambiente de Trabalho;
Proteção do ecrã;
Criar, eliminar e renomear pastas (revisão).
Aceder ao programa através do menu Iniciar e do atalho no
ambiente de trabalho;
Reconhecer o ambiente gráfico;
Utilizar as diversas ferramentas do programa:
Desenhar, pintar e apagar;
Inserir figuras geométricas e símbolos
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2ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO

Microsoft Word
 Composição de um texto tornando-o apelativo, de
fácil leitura e compreensão.

PROCESSAMENTO DE
TEXTO







História e funcionamento da Internet;
Segurança na Internet;
Navegação na Internet (portais e sites educativos,
sites institucionais);
Pesquisa de informação na Internet (motores de
busca);
Comunicação através do computador: E-mail

BROWSER
(INTERNET EXPLORER)

COMPETÊNCIAS
















Aceder ao programa através do menu Iniciar;
Reconhecer o ambiente gráfico;
Configurar a página;
Abrir e fechar documentos existentes;
Redigir textos;
Utilizar diversas ferramentas do programa;
Inserir imagens da Galeria de Imagens (ClipArt) e do Ficheiro;
Formatar um texto (espaçamento entre linhas, tabulação, etc.)
Utilizar o corretor ortográfico;
Inserir cabeçalho e rodapé;
Pré-visualizar a página;
Inserir símbolos e formas automáticas;
Gravar documentos;
Imprimir documentos;
Fechar o programa.




Relembrar a história e a forma como funciona a Internet;
Relembrar e cumprir as regras de segurança para navegar na
Internet;
Abrir o browser através do menu Iniciar;
Usar a barra de endereços;
Definir página inicial;
Navegar em sites educativos (relacionados com os conteúdos
que estão a ser abordados nas áreas disciplinares);
Guardar endereços de sites ou páginas nos favoritos;
Aceder a sites/páginas através dos favoritos;
Reconhecer um motor de busca;
Pesquisar na Internet;
Retirar informações da Internet e inseri-las num documento;
Guardar páginas da web.
Criar um endereço de correio eletrónico (e-mail);
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3ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO


Criação de uma apresentação informática para
apresentação de resultados



Regras de segurança para navegar na Internet

APRESENTAÇÃO
(MICROSOFT
POWERPOINT)

(INTERNET EXPLORER
(A SEGURANÇA NA NET)
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COMPETÊNCIAS












Aceder ao programa através do menu Iniciar;
Abrir e fechar o programa de apresentação;
Conhecer o ambiente gráfico;
Conhecer os diferentes modos de visualização;
Criar uma apresentação em branco;
Inserir/formatar texto;
Utilizar o corretor ortográfico;
Inserir imagens;
Inserir formas automáticas;
Adicionar diapositivos;
Eliminar diapositivos;




Identificar e descrever os perigos da net
Relembrar e cumprir as regras de segurança para navegar na
Internet
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3º / 4º ANO
1ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO





COMPUTADOR

SISTEMA OPERATIVO
(WINDOWS)


















COMPETÊNCIAS

Conceitos básicos de informática
Áreas de aplicação das TIC
Introdução à estrutura e funcionamento de um
sistema informático (computador)
Hardware e software A (CPU) - Unidade Central
de Processamento
Memórias
Os programas Informáticos; Tipos de software



O ambiente de trabalho
A barra de tarefas
As janelas
As pastas
Os ícones
Os menus
Obtenção de ajuda
Ativação de programas e ficheiros em ambiente
gráfico
Criação de atalhos
Criação de pastas
Encerramento do ambiente de trabalho
O Painel de Controlo
A Barra de Tarefas
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Diagnosticar o estádio de desenvolvimento das competências
em TIC dos alunos.
Conhecer os conceitos básicos relacionados com as Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC)
Conhecer a terminologia relacionada com as TIC
Identificar e caracterizar as áreas das TIC e as suas principais
aplicações
Definir os conceitos de hardware e software
Identificar as unidades que compõem a CPU e suas relações
Reconhecer os vários tipos de periféricos de Entrada e Saída
Distinguir Input de Output
Escolher adequadamente computadores e material informático
Identificar os principais tipos de software
Indicar as opções de configuração da Barra de Tarefas
Definir o conceito de sistema operativo
Explicar a finalidade da barra de tarefas
Trabalhar ao mesmo tempo com várias janelas
Definir pastas; ficheiros; ícones e atalhos
Utilizar corretamente os principais menus do sistema operativo
Descrever as funções da Ajuda
Executar corretamente programas e ficheiros
Especificar como criar um atalho para abrir diretamente um
ficheiro
Criar pastas para guardar ficheiros
Iniciar o gestor de ficheiros
Distinguir os vários modos de visualização
Executar corretamente os principais comandos sobre pastas e
atalhos
Localizar ficheiros e pastas
Personalizar o sistema operativo utilizando o Painel de Controlo
Criar, eliminar e renomear pastas (revisão).
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2ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO

INTRODUÇÃO ÀS ÀREAS
TECNOLÓGICAS
(PAINT E
PROCESSAMENTO DE
TEXTO)















O Programa de desenho
O Processador de texto
A Calculadora
Modos de visualização
Navegação na barra de menus e nas barras de
ferramentas
Criação e guarda de documentos
Abertura de um documento
Pré-visualização
Impressão
Encerramento



Microsoft Word
Composição de um texto tornando-o apelativo, de
fácil leitura e compreensão.
Composição de um relatório





Regra de segurança para navegar na Internet
História e funcionamento da Internet;
Segurança na Internet;

PROCESSAMENTO DE
TEXTO
(Avançado)

INTERNET EXPLORER
(A SEGURANÇA NA NET)
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COMPETÊNCIAS





























Especificar as principais características do processador de texto
Iniciar um processador de texto a partir da barra de tarefas do
ambiente gráfico
Descrever a Janela da aplicação
Reconhecer os diferentes modos de visualização
Utilizar corretamente os principais menus
Utilizar adequadamente as barras de ferramentas
Criar um novo documento
Abrir um documento
Gravar documentos em diferentes modos
Pré-visualizar o conteúdo e as propriedades de um documento
Imprimir um documento
Fechar um documento
Introduzir e editar texto num documento
Configurar a página;
Utilizar diversas ferramentas do programa;
Inserir imagens da Galeria de Imagens (ClipArt) e do Ficheiro;
Formatar um texto (espaçamento entre linhas, tabulação, etc.)
Utilizar o corretor ortográfico;
Inserir cabeçalho e rodapé;
Pré-visualizar a página;
Inserir símbolos e formas automáticas;
Inserir Folha de Rosto
Inserir quebra de página
Inserir tabela
Identificar e descrever os perigos da internet
Relembrar e cumprir as regras de segurança para navegar na
Internet
Relembrar a história e a forma como funciona a Internet;
Relembrar e cumprir as regras de segurança para navegar na
Internet;

EXTERNATO GRÃO VASCO

3ºPERIODO
CONTEÚDOS

MÓDULO







APRESENTAÇÃO
(MICROSOFT
POWERPOINT)








Iniciação ao programa de Apresentações
Criação de apresentações com o programa de
apresentações
O assistente de conteúdo automático
As Vistas do programa de apresentações
Reorganização de diapositivos
Aplicação de um esquema de cores a uma
apresentação
Navegação na Vista apresentação de diapositivos
Criação de transições entre diapositivos
Aplicação de efeitos de animação
Definição de intervalos entre diapositivos
Configuração da apresentação
Execução de uma apresentação de diapositivos

COMPETÊNCIAS
























BROWSER
(INTERNET EXPLORER)
(



Navegação na Internet (portais e sites educativos,
sites institucionais);
Pesquisa de informação na Internet (motores de
busca);
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Explicar o conceito de apresentação multimédia
Reconhecer a estrutura de um programa de apresentação
Descrever corretamente a janela de apresentação
Elaborar, convenientemente, uma apresentação
Reconhecer os métodos (as opções) de criação de uma
apresentação
Reconhecer a importância do assistente de conteúdo automático
para criar uma nova apresentação: um diapositivo
Demonstrar como se trabalha com as Vistas diferentes que o
programa de apresentações proporciona
Alterar as Vistas de apresentação
Introduzir texto num diapositivo
Adicionar texto nas Vistas “destaque” e “diapositivos”
Reorganizar diapositivos utilizando a Vista de organização de
diapositivos
Guardar uma apresentação no disco rígido
Exemplificar como se aplica um esquema de cores a
diapositivos
Indicar como se inserem imagens, sons e vídeos
Explicar como se editam objetos
Adicionar e eliminar objetos
Executar convenientemente uma apresentação de diapositivos
Reconhecer os atalhos de navegação para aceder a diapositivos
Indicar como se adicionam transições entre diapositivos
Explicar como se adiciona som a uma transição
Adicionar efeitos de animação utilizando a barra de ferramentas
Exemplificar como animar o texto de um diapositivo
Especificar o tempo atribuído a cada diapositivo
Reconhecer corretamente os vários tipos de apresentação de
diapositivos
Abrir o browser através do menu Iniciar;
Usar a barra de endereços;
Definir página inicial;
Navegar em sites educativos (relacionados com os conteúdos
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Comunicação através do computador:
E-mail
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que estão a ser abordados nas áreas disciplinares);
Guardar endereços de sites ou páginas nos favoritos;
Aceder a sites/páginas através dos favoritos;
Reconhecer um motor de busca;
Pesquisar na Internet;
Retirar informações da Internet e inseri-las num documento;
Guardar páginas da web.
Criar um endereço de correio eletrónico (e-mail);
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8.4.9. Filosofia Para Crianças
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
O nosso Externato foi pioneiro na experiência da Introdução à “Filosofia para
Crianças”, tendo todos os nossos Professores e Educadoras feito um curso especial
ministrado pela Sociedade Portuguesa de Filosofia.
A Filosofia baseia-se no estudo dos princípios e das causas, através de uma análise crítica
do mundo, do Homem e do seu papel no universo e do próprio conhecimento.
Permite uma abordagem reflexiva e crítica de aspetos que não são tratados
profundamente.
Este programa pretende levar as crianças a “mergulhar” nas palavras retirando destas o
seu significado mais profundo. Este trabalho é desenvolvido de formas diversas, de
acordo com as idades.
SOBRE O PROGRAMA
Mathew Lipman, professor universitário, criou textos (histórias) que ajudam as crianças a
raciocinar de uma forma lógica. Existem várias histórias, destinadas aos diversos níveis
etários e que abordam temas que se adaptam perfeitamente às necessidades e interesses de
cada grupo.
São muitas as histórias criadas para desenvolver este programa (Elfi, Kio, Gugas, Ari,
Lisa e Pimpa, entre outras).
A Pimpa é a história que habitualmente utilizamos para desenvolver o programa.
Este programa pode ser trabalhado com crianças e adultos. Em Londres o projeto é
aplicado em centros de recuperação de toxicodependentes e no Canadá em Lares de 3ª.
Idade.
O programa nasceu na América e está implantado em vários países (Brasil, México,
Canadá, Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Itália).
Em Portugal existem alguns centros onde se trabalha com diversos níveis etários.
PROGRAMA “PIMPA”
É um programa de raciocínio, comunicação e expressão que visa aperfeiçoar as
habilidades de pensamento e que, através de várias questões e do diálogo, proporciona às
crianças a possibilidade de pensar filosoficamente sobre as ideias que lhes interessam.
O propósito inicial de Pimba é deixar os leitores intrigados. Desse modo pode-se chegar
o mais perto possível do estado de encantamento e perplexidade, que é uma característica
geral da infância.
As crianças não querem saber apenas como as coisas são causadas, elas também ficam
intrigadas com o facto de as coisas serem como são. O seu entusiasmo e curiosidade
fazem com que desejem obter respostas às suas interrogações, saber o “porquê” das
coisas. E quando perguntam, é como se quisessem que alguém justificasse o mundo para
elas.
Ao lerem a Pimpa irão identificar-se com ela, porque verificarão que também tem encanto
por tudo o que a rodeia, curiosidade pelas coisas e uma insistente busca de razões para os
vários acontecimentos.
O mundo pelo qual as crianças se sentem maravilhadas é um mundo cujos significados
querem apreender, tentando dar sentido a tudo o que as intriga. É por isso que elas gostam
tanto de histórias, porque estas dão sentido ao mundo, mas fazem-no de uma forma
encantadora.
As habilidades de raciocínio estão relacionadas com a aquisição de significados. Quanto
mais rapidamente as crianças identificarem, distinguirem, avaliarem, definirem e
questionarem as situações, mais rica será a totalidade de significados que serão capazes
de extrair da sua experiência.
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OBJETIVOS
 Desenvolver as capacidades de raciocínio
 Desenvolver o pensamento filosófico através da discussão de tópicos filosóficos que
tenham interesse para elas
 Desenvolver as capacidades de comunicação oral
 Desenvolver as capacidades de socialização
 Desenvolver as capacidades de escrita
 Desenvolver a autoestima nas crianças, revelando-lhes a importância dos seus próprios
pensamentos.
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CAPÍTULO IX
AVALIAÇÃO – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

9. Avaliação
A avaliação incide primordialmente sobre os conhecimentos e capacidades definidas no Currículo Nacional e
nas Metas Curriculares. Sendo um processo contínuo, privilegia a diversidade de estratégias e instrumentos
de avaliação, para que os alunos realizem experiências de aprendizagem significativas que visem a sua
integração e sucesso escolar.
A avaliação, enquanto processo de recolha sistemática e contínua de informação acerca do progresso do
aluno, integra as vertentes diagnósticas, formativa e sumativa.
9.1. Avaliação Diagnóstica – Procura determinar e identificar as competências que o aluno possui
numa determinada área antes de se iniciar/reiniciar uma atividade educativa. Expressa-se através
de menção qualitativa.
9.2. Avaliação Formativa – Procura a regulação do processo ensino/aprendizagem, é contínua e
sistemática e realiza-se pela recolha, análise e interpretação de informação, através de
instrumentos diversificados, sobre as aprendizagens dos alunos, a partir dos critérios de avaliação.
Permitindo, ao professor, o ajuste e ou definição de novas estratégias, visando o sucesso do aluno,
e, ao aluno (e encarregado de educação), perceber as dificuldades com que se vai deparando no
seu percurso podendo trabalhá-las e superá-las. Expressa-se através de menção qualitativa.
9.3. Avaliação Sumativa – Traduz-se na formulação de um juízo global das aprendizagens do aluno.
Realiza-se no final de cada período e de cada ano letivo e é expressa sob a forma descritiva,
expressa através das menções de Muito Bom, Bom, Satisfaz, Satisfaz Pouco ou Não Satisfaz.
A avaliação sumativa decide a progressão ou retenção do aluno, expressa através das
menções, respetivamente, de Transita ou Não Transita, no final de cada ano e de Aprovado
ou Não Aprovado no final do ciclo.
9.4. Instrumentos de avaliação
No processo de avaliação são considerados os seguintes instrumentos:
i.

fichas;

ii.

trabalhos em grupo;

iii. trabalhos de pesquisa;
iv. provas de avaliação intermédia e trimestral;
v.

outros que se julguem adequados à natureza de cada área curricular disciplinar e não disciplinar.

9.5. Menções
As fichas, testes e outros trabalhos serão classificados de acordo com a seguinte tabela:
Percentagem

0% a 45%

46% a 49%

50% a 69%

70% a 89%

90% a 100%

Menção

Não Satisfaz

Satisfaz Pouco

Satisfaz

Bom

Muito Bom
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9.6. Instrumentos de avaliação
1º Ano

DOMÍNIO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Cognitivo
(Conhecimentos, Capacidades)

Trabalhos dos alunos (individuais ou de grupo)

60%

Testes de avaliação

30%

Pessoal e Social

Grelhas e registos

10%

9.7. Critérios de avaliação
2º Ano

DOMÍNIO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Cognitivo
(Conhecimentos, Capacidades)

Trabalhos dos alunos (individuais ou de grupo)

55%

Testes de avaliação

35%

Pessoal e Social

Grelhas e registos

10%

3º Ano

DOMÍNIO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Cognitivo
(Conhecimentos, Capacidades)

Trabalhos dos alunos (individuais ou de grupo)

50%

Testes de avaliação

40%

Pessoal e Social

Grelhas e registos

10%

4º Ano

DOMÍNIO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Cognitivo
(Conhecimentos, Capacidades)

Trabalhos dos alunos (individuais ou de grupo)

50%

Testes de avaliação

40%

Pessoal e Social

Grelhas e registos

10%
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ÁREA

PONDERAÇÃO POR ANO
1º
2º
3º
4º

DOMÍNIO COGNITIVO

MATEMÁTICA

Números e Operações

50%

50%

50%

50%

Geometria e Medida

20%

25%

25%

30%

Organização e Tratamento de Dados

20%

15%

15%

10%

1º

2º

3º

4º

DOMÍNIO PESSOAL E SOCIAL

ÁREA

10%

PONDERAÇÃO POR ANO
1º
2º
3º
4º

DOMÍNIO COGITIVO

PORTUGUÊS

Compreensão do oral

45%

15%

10%

10%

Expressão oral

15%

15%

10%

10%

Leitura e Compreensão Leitora

15%

25%

25%

25%

Escrita

10%

20%

25%

25%

Gramática

5%

15%

20%

20%

1º

2º

3º

4º

DOMÍNIO PESSOAL E SOCIAL

ÁREA

90%

90%

10%

PONDERAÇÃO POR ANO
1º
2º
3º
4º

DOMÍNIO CONITIVO

ESTUDO DO MEIO

À descoberta de si mesmo

25%

25%

20%

20%

À descoberta dos outros e das instituições

15%

15%

15%

15%

À Descoberta do ambiente natural

20%

20%

20%

20%

À Descoberta das inter-relações entre espaços

15%

15%

20%

20%

À Descoberta dos materiais e objetos

15%

15%

15%

15%

1º

2º

3º

4º

DOMÍNIO PESSOAL E SOCIAL
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ÁREA

PONDERAÇÃO POR ANO
1º
2º
3º
4º

DOMÍNIO COGITIVO

EXPRESSÕES ARTISTICAS E FÍSICOMOTORAS

Deslocamentos e equilíbrios

10%

10%

10%

10%

Perícia e manipulação

5%

5%

10%

10%

Desenvolvimento de jogos

10%

10%

5%

5%

Realização de ações motoras (corrida, salto)

5%

5%

10%

10%

Atividades rítmicas

5%

5%

5%

5%

Exploração da voz e do corpo

10%

10%

5%

5%

Exploração de instrumentos

5%

5%

10%

10%

Desenvolvimento auditivo e expressão musical

10%

10%

5%

5%

Representação de sons

5%

5%

10%

10%

Exploração de técnicas de desenho e pintura

10%

10%

5%

5%

Exploração de técnicas de recorte, dobragem e
colagem

10%

10%

10%

10%

Exploração de técnicas de modelagem e escultura

5%

5%

10%

10%

1º

2º

3º

4º

90%

DOMÍNIO PESSOAL E SOCIAL

ÁREA

10%

PONDERAÇÃO POR ANO
1º
2º
3º
4º

DOMÍNIO COGITIVO

NGLÊS

Compreensão Oral

60%

50%

40%

40%

Produção e Interação Oral

30%

30%

30%

30%
90%

Leitura

0%

5%

10%

10%

Escrita

0%

5%

10%

10%

1º

2º

3º

4º

DOMÍNIO PESSOAL E SOCIAL
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9.8.

Outros
 As fichas e provas de avaliação diagnóstica e formativa, são da responsabilidade do
Professor Titular da Turma, o qual deve transmitir os dados recolhidos em Conselho
Pedagógico, se tal se justificar.
 As provas de avaliação sumativa trimestrais ou intermédias, devem ser discutidas e
aprovadas em Conselho Pedagógico antes da sua aplicação.
 Os resultados obtidos pelos alunos nas provas de avaliação sumativa devem ser comunicados
e discutidos em Conselho Pedagógico.
 Os alunos e Encarregados de Educação devem ter acesso ao dossier de trabalho individual,
às provas de avaliação ou outros instrumentos de avaliação do aluno.
 No final de cada trimestre será elaborado um boletim de avaliação individual do aluno, que
será dado a conhecer ao Encarregado de Educação e do qual constará uma cópia no
Processo Individual do Aluno.
 Pode igualmente ser considerado instrumento de avaliação, o trabalho de casa.
 Por princípio, todas as atividades necessárias à aprendizagem devem ser desenvolvidas
no Externato, dentro das horas letivas, admitindo-se, no entanto, a marcação de
trabalhos de casa.
 Os trabalhos de casa podem variar, dependendo do grau de ensino em que o aluno se
encontra, dos conteúdos disciplinares lecionados e também do plano individual de
estudo do aluno.
 Têm como principal objetivo permitir ao aluno disciplinar-se, criar autonomia,
responsabilidade e hábitos de trabalho.
 Promovemos igualmente a autoavaliação, onde procuramos que o aluno avalie e tenha
sentido crítico sobre a sua aprendizagem e conduta pessoal, através de parâmetros como, os
seus conhecimentos académicos, hábitos de trabalho, atitudes e comportamentos.
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CAPITULO X
ENSINO ESPECIAL
10. O ENSINO ESPECIAL
Como atrás já foi referido, o principal objetivo deste Ensino, é o desenvolvimento de hábitos essenciais
da vida diária, procurando que estas crianças se tornem cada vez mais autónomas e, assim, poderem mais
facilmente integrar-se na sociedade, ou mesmo no mundo do trabalho.
Algumas, após um tempo de reeducação e estimulação, poderão ser incluídas em Classes de Ensino
Regular, com Currículos Adaptados e Apoio Individualizado Especializado.
10.1. Admissão de Alunos
Os alunos vêm encaminhados pelo Ministério da Educação, já com as suas avaliações feitas por
Médicos, Psicólogos e Professores.
Os Pais têm uma entrevista com a Supervisora Técnico-Pedagógica do Externato, com a Psicóloga e
com os Diretores Pedagógicos, a quem expõem o caso, dando dados de anamnese, entregando relatórios e
explicando as suas expetativas e anseios.
Qualquer um destes Técnicos, tenta dar aos Pais a visão da pedagogia do Colégio, a sua organização
e hipótese de reabilitação das crianças que entram na Instituição, revendo diagnósticos com a Psicóloga e
propondo táticas de reeducação e tratamento, para além das que o Colégio pode oferecer, sempre que
considere necessário.
Cada caso é avaliado por um Professor e discutido em seguida em reunião de Equipe, assim como a
sua inserção na classe mais apropriada, a fim de se formarem turmas de crianças com capacidades
semelhantes, onde é delineado o seu Plano Educativo Individual, para além do Plano Educativo Geral da
Classe.
10.2. Composição e caracterização
Os 30 alunos de Ensino Especial poderiam ser divididos apenas por duas salas de aula com um
Professor para cada, de acordo com alínea g) do artº. 2º da Portaria 994/95 de 18 de Agosto. Para obtenção
de melhores resultados, a Direção deste Externato, resolveu dividir os alunos por três salas de aula, o que
implica três Professores em vez de dois.
Como também consideramos que o trabalho, para ser efetuado em boas condições, necessita de
muita atenção individual para cada aluno, as três classes têm uma Auxiliar de Ação Educativa, a trabalhar em
Equipa com o Professor ou Educador.
Cada turma tem entre 10 a 12 alunos e estão divididas em três níveis :
 Nível I - Sensorial
 Nível II - Pré-Primária - Iniciação ao 1º Ano
 Nível III - 1º e 2º ano
Os alunos têm características, patologias e idades variadas. Estas Classes, para além das Áreas de
Desenvolvimento Especificas, beneficiam igualmente de Atividades de Enriquecimento Curricular, tais
como, a Musicoterapia, Psicomotricidade e Projetos de Intervenção (Culinária, Expressão Dramática,
Hipoterapia, Natação).
A Terapêutica da Fala é um apoio direto, ministrado apenas aos alunos que deles necessitem.
A Psicóloga faz observações e estudo de casos, orientando em seguida os Pais e os Professores.
Nestas classes são ainda aplicados Planos Educativos Individualizados, adaptados ou alternativos, de
acordo com as necessidades específicas de cada aluno.
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10.3. Breves considerações sobre a População Discente das Classes de Ensino Especial e suas Famílias
Ao longo dos últimos anos, as crianças que frequentam as Classes de Ensino Especial (10% da
população escolar ), têm apresentado patologias mais graves, pelo que ultimamente, a hipotética
reeducação destes aluno,s a nível escolar, de modo a proceder-se à sua inclusão no Ensino Regular, está a
tornar-se cada vez mais difícil.
Estas crianças necessitam de tratamento, intervenções específicas e individualizadas, com dispêndio
de recursos humanos e materiais muito elevados.
Assim, crianças :






Psicóticas ou autistas
Com epilepsias graves
Com atraso de desenvolvimento grave
Com atrasos mentais profundos
Com alterações genéticas graves, implicando dificuldades de comportamento, de cognição e
consequente aprendizagem escolar
 Com sequelas de paralisia cerebral, implicando graves dificuldades cognitivas, de autonomia
motora e psíquica, procuram nestas Classes quase exclusivamente um Apoio Clínico.
A maioria destas crianças pertence a um nível sócioeconómico desfavorecido e com um nível
cultural geralmente baixo. São famílias com problemas sociais muito graves, que não estão habilitadas ao
acompanhamento exigente e constante que os seus filhos necessitam .
Grande parte destes núcleos familiares, não dispõem de tempo para o acompanhamento dos seus
filhos e tão pouco são sensíveis às necessidades de ordem afetiva que estas crianças, naturalmente exigem.
Deste modo, é ao Externato que é pedido todo o apoio social, emocional e de disponibilidade
humana total, para o atendimento destas crianças, para além da exigência à iniciação escolar, que ainda
temos como um dos nossos objetivos, a par e passo com a integração social e o desenvolvimento de projetos
reeducativos, onde estes alunos possam ir descobrindo as suas reais capacidades.
Dispomos ainda de um apoio e atendimento permanente, personalizado, humano, social e cultural,
com todo o tipo de ajudas, que estas famílias tanto necessitam , cujo custo não nos é possível contabilizar.
Temos como objetivos principais para estes alunos :
 A sua inserção/integração/inclusão na vida comunitária escolar com toda a população do Ensino
Regular
 A possível reeducação/reabilitação de cada aluno, através não só do Ensino Especializado, como
das várias intervenções terapêuticas especializadas e / ou tratamentos adequados que possam
permitir à criança e / ou futuro adulto a sua inclusão :
a) Se possível ainda no Ensino Regular
b) ou apenas na vida comunitária através da sua inserção social e no mercado de trabalho.
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10.4. Estrutura Curricular

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO
- CLASSE PRÉ – PRIMÁRIA -

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO
- CLASSE SENSORIAL 













Desenvolvimento Pessoal e Social
Desenvolvimento Sensorial
Desenvolvimento Psicomotor
Desenvolvimento da Comunicação e Linguagem
Estudo e Conhecimento do Meio

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO
- INICIAÇÃO AO 1º E 2º ANO 






Desenvolvimento Pessoal e Social
Desenvolvimento Sensório-motor
Desenvolvimento da Comunicação e Linguagem
Desenvolvimento Cognitivo
Iniciação à Matemática
Iniciação à Leitura e Escrita
Estudo e Conhecimento do Meio

ÁREAS DE APOIO E ENRIQUECIMENTO






Desenvolvimento Pessoal e Social
Desenvolvimento Sensório-motor
Desenvolvimento Cognitivo
Língua Materna (Expressão Escrita e Oral)
Matemática
Estudo e Conhecimento do Meio
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Psicomotricidade
Musicoterapia
Projetos de Intervenção (Culinária; Natação; Jardinagem)
Psicologia
Terapia da Fala
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10.5. Objetivos Gerais
Educar e Reeducar através da relação afetiva
Cognitivo
Estimular o desenvolvimento

Motor
Sensorial

1º. Comunicação
2º. Linguagem
Integrar na Comunidade Escolar e circundante nos:






Recreios
Refeitórios
Festas
Passeios/Visitas de Estudo
Atividades de sala de aula no Ensino Regular



Relação

ESCOLA

PAIS

ESCOLA

10.6. Programa Educativo Individual para as Classes de Ensino Especial
O princípio da individualização do ensino não permite que se utilize um currículo de forma idêntica
para todos os alunos, pressupondo assim a existência de um instrumento que faça a passagem do geral para o
particular, isto é, do currículo para o aluno. O P.E.I. permite aproximar o conteúdo da educação às
capacidades e às necessidades educativas do aluno.
A elaboração do P.E.I. é um processo que se desenrola em 3 fases :
 1ª. Fase : Avaliação das necessidades educativas;
 2ª. Fase : Seleção e organização dos conteúdos;
 3ª. Fase : Reavaliação e nova seleção de conteúdos.
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1ª. Fase - Avaliação das necessidades educativas
Entende-se por necessidades educativas, aquilo que cada aluno necessita em cada momento para
prosseguir o seu desenvolvimento de uma forma harmoniosa.
Para se poder determinar essas necessidades, deve-se conhecer do aluno :
a)
b)
c)
d)

As suas realizações e dificuldades atuais
O seu potencial e aprendizagem
A sua idade cronológica
As condições sociais e ambientais em que decorre a sua vida

O currículo oferecendo uma listagem de comportamentos observáveis, fornece aos professores e
educadores não só a definição dos objetivos a atingir, mas também um guião do processo de avaliação do
aluno.
Esta avaliação desenrola-se durante todo o processo educativo e deverá abranger todas as áreas, de
modo a assegurar ao aluno as condições necessárias para que possa evidenciar todo o seu potencial.
Importa chamar a atenção, de que embora seja importante conhecer as dificuldades do aluno, o que
verdadeiramente interessa para a elaboração do P.E.I. é o conhecimento das aquisições já realizadas.

2ª. Fase - Seleção e Organização dos Conteúdos do P.E.I.
Os conteúdos estão organizados em Áreas, que se subdividem em Sub-Áreas, e estas finalmente em
Objetivos.
Perante as necessidades educativas de cada criança, têm que ser definidas Áreas Prioritárias de
Intervenção.
Ex: Área - Independência Pessoal
A construção do currículo, é um processo contínuo de divisão de grandes tarefas, em tarefas mais
pequenas.
As Sub-Áreas desempenham um papel importante, pois permitem subdividir uma Área, por vezes
muito ampla, em campos mais reduzidos.
Ex : Área - Independência Pessoal
Sub-Área - Alimentação
- Higiene
- Vestuário
As Metas educativas funcionam como uma declaração de intenção, sobre o que se pretende alcançar
em cada uma das Sub-Áreas.
Ex : Área - Independência Pessoal
Sub-Área - Alimentação
- Higiene
- Vestuário
Meta
- Beber sozinho
- Comer sozinho

Os Objetivos, são a operacionalização das Metas e, portanto, os elementos utilizáveis na ação
educativa.
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É importante garantir que os objetivos que se definam sejam :
 Comportamentos observáveis
 Comportamentos que possam ser avaliados (mensuráveis)
 Comportamentos que podem ser praticados no futuro
Assim, a definição do objetivo deve ser :






Objetiva : basear-se em comportamentos observáveis
Clara : deve ser entendido por todos da mesma forma
Completa : delimitar exatamente o que está incluído nesse objetivo
Concisa : estar escrita em poucas palavras
Real : estar obviamente de acordo com as possibilidades da criança, de modo a que a sua
aquisição possa ser possível

Ex : Área - Independência Pessoal
Sub-Área - Alimentação
Higiene
Vestuário
Meta -

Beber sozinho

Objectivo - Beber por um copo com asa
Beber por um copo normal
Beber por uma palhinha
Beber por uma garrafa
Beber por uma torneira ou bebedouro público
Posteriormente devem ser definidas as Estratégias ou Princípios Estratégicos, isto é, os métodos,
metodologias, meios, recursos humanos e materiais, os quais têm que ser adequados à criança e que vão estar
na base da organização e estruturação das atividades.
Ex : ( seguindo o exemplo anterior )
Objectivo - Comer sozinho com colher
Estratégia - Recurso à Terapeuta Ocupacional (movimento do braço e
mão : agarrar na colher; encher a colher; levar a colher à boca;
adequação da colher à criança;…)
Recurso à Professora (utilização de tarefas e atividades
significativas, integradas, diversificadas, ativas e
sociabilizadoras).
3ª. Fase - Reavaliação e Nova Seleção de Conteúdos
A Avaliação é um processo sistemático, para determinar até que ponto os objetivos educacionais
foram alcançados. Serve então como um meio regulador do P.E.I. que permite verificar a sua eficácia e a
adequação deste à criança. Por outro lado, o facto de se terem estabelecido objetivos mensuráveis, visa
permitir ter uma noção específica das evoluções e progressos da criança, quais as maiores dificuldades, quais
as necessidades, qual o seu ritmo, quais as novas etapas e objetivos a propor.
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10.7. Desenvolvimento do Plano Pedagógico destas Classes
O nosso Projeto de aulas de Ensino Especial com Professores e Técnicos especializados para
crianças com NEES, é um projeto de integração dessas crianças no dia a dia do Externato e na vida
comunitária. Este projeto tem vindo a ser realizado ao longo de 40 anos, com sucesso.
Pensamos que as Classes Especiais deviam ter como finalidade :
1. Uma recuperação suficiente dos alunos com NEES
2. A sua inclusão no Ensino Regular e/ou numa vida social ativa e normal.
Em cada Ano Letivo, trabalharemos para :
Atingir em cada nível de ensino, os objetivos propostos pela necessária adequação de programas
curriculares do Ministério da Educação, aos programas educativos individuais, usando :

Racionais
Métodos
Intuitivos

não esquecendo :

 O Relacionamento Humano e Afetivo
 A Motivação para a Participação através da
atividade, da criatividade, da liberdade e
sociabilidade
 A ligação constante com a Família e sua estimulação à participação ativa
 A Interdisciplinaridade

numa personalização de atendimento a cada criança e respetiva Família.
A avaliação é contínua, ao longo do ano letivo, para além das avaliações escritas no início de
cada ano, em cada final de período e no final do ano.
Para estas classes, segundo as capacidades individuais de cada criança e a partir da estimulação
constante de :






Maturação afetiva
Desenvolvimento cognitivo
Desenvolvimento da linguagem (compreensão e expressão)
Desenvolvimento sensório-motor
Desenvolvimento da autonomia

Teremos então como objetivo a aquisição de todos os conhecimentos possíveis sobre :
 Conhecimentos gerais de Estudo do Meio (através da Área-Projeto, em constante ligação com a
comunidade escolar, o meio exterior circundante e envolvente);
 Iniciação à aprendizagem de conhecimentos básicos;
 Aquisições escolares, cumprindo objetivos do 1º e 2º anos
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A aquisição dos conhecimentos, assim como a iniciação à escolaridade ou continuação da estimulação da
escolaridade, será acompanhada de visitas de estudo ou ações que contribuam para uma melhor compreensão
e consolidação dessas matérias.

10.8. Plano Educativo Geral
CLASSE SENSORIAL
No início de todos os Anos Letivos, procedemos à avaliação do aluno através de um modelo de avaliação
para elaboração do PE, de acordo com as normas do ME.
Objetivos :
I - Desenvolvimento Pessoal e Social
 Relação afetiva com o adulto
 Relação com as outras crianças
 Comportamento Emocional
Nesta área, o principal objetivo é estabelecer uma relação segurizante e afetiva com cada criança, assim
como um desenvolvimento harmonioso, respeitando as dificuldades de cada um.
 Autonomia nos hábitos diários e independência social
Através da estimulação da autonomia no vestuário, alimentação e higiene, bem como controlo de esfíncteres,
atribuição de pequenas tarefas e tentar a aquisição de maior independência com a respetiva supervisão do
adulto.
 Contacto com as crianças do ensino regular em espaços comuns
 Contacto com a comunidade exterior
II - Desenvolvimento Sensorial
 Estimulação e exploração de sensações tácteis, visuais e auditivas através de :
 Diferentes sons
 Diferentes texturas (espuma, massas, barro, digitintas, diversas técnicas de pintura (sopro, esponja, rolo,
escova de dentes)
 Diferentes sensações visuais (escuro, claro, imagens e cores projetadas)
 Colagens com materiais diversos
 Desenho (exploração de várias técnicas e materiais)
 Culinária (exploração de diversos ingredientes)
III - Desenvolvimento Psicomotor




Motricidade Global
Motricidade Fina

- Motricidade global :
 Estimulação e exploração de movimentos globais de equilíbrio, postura e coordenação.
 Aquisição de noções espacio-temporais, através de :
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 Jogos no interior e exterior de expressão corporal
 Dramatizações
 Mímica
- Motricidade fina :
 Estimulação de movimentos precisos e concisos
 Coordenação óculo-manual
 Movimentos de pressão e coordenação em forma de pinça através de:
 Massas
 Barros
 Pinturas
 Enfiamentos
 Jogos de encaixe
 Grafismos, etc
 Aulas de Psicomotricidade bissemanais e em pequenos grupos
IV - Desenvolvimento da comunicação e linguagem
 Estimulação da comunicação recetiva e expressiva e linguagem oral.
Enriquecimento de vocabulário, organização da frase e reconhecimento de
ordens, através de :









Dramatizações
Jogos simbólicos do faz de conta
Histórias
Lengalengas
Canções
Diálogos
Exploração de imagens
Jogos de mímica



Aulas de Musicoterapia e sessões de Terapia da Fala

V - Desenvolvimento cognitivo









Cor
Forma
Tempo
Espaço
Tamanho
Interiorização de conhecimentos vários e sequências lógicas







Estimulação e sensibilização de conceitos, tais como :

Capacidade de atenção, compreensão, memorização e raciocínio através de:

Jogos de associação
Jogos de memorização
Jogos de identificação
Jogos de encaixe
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Vivências proporcionadas na sala de aula e no exterior

VI - Estudo do Meio
Nesta Área Disciplinar, são desenvolvidos pequenos trabalhos subordinados ao Tema Anual de Escola.
VII - PSICOMOTRICIDADE
Área de desenvolvimento para todos alunos.
VIII - MUSICOTERAPIA
Área de desenvolvimento para todos alunos.
IX - TERAPIA DA FALA
Terapia desenvolvida com todos os alunos que dela necessitem.
X - PSICÓLOGO
O psicólogo tem como função principal a orientação geral em reuniões de coordenação semanal e
orientação de Professores para cada caso em particular.
Em caso de necessidade poderá igualmente fazer aconselhamento aos Pais, através de uma avaliação
pormenorizada. Posteriormente poderá ainda fazer orientação de alguns casos específicos.
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CLASSE PRÉ-PRIMÁRIA

I - Desenvolvimento Pessoal e Social





Relação afetiva e segurizante com os adultos
Relação afetiva e partilha com os colegas
Estabilidade e equilíbrio emocional face aos adultos e colegas
Autonomia social - Desenvolvimento e aperfeiçoamento de algumas tarefas mais
complexas que são inerentes ao seu dia a dia (abotoar botões, apertar sapatos)
 Cuidados básicos com a imagem
 Inclusão e contacto com a comunidade interior e exterior
 Contacto com as crianças do ensino regular em espaços comuns
II - Desenvolvimento Sensório-motor











Exploração de sensações táteis, visuais e auditivas
Estimulação de noções espaço-temporais
Coordenação óculo-manual
Exploração de :

Massa
Barro
Plasticina
Corte e colagem
Pintura
Jogos
 Aulas de Psicomotricidade

Esta área de desenvolvimento, é de extrema importância na aquisição e maturação de diversos conceitos
básicos, inerentes ao desenvolvimento de requisitos posteriores à iniciação da escrita e ao cálculo
matemático.

III - Desenvolvimento da comunicação e linguagem












Desenvolvimento da comunicação recetiva e expressiva e sua compreensão, bem como
discriminação de sons, aquisição de vocabulário
Exploração de imagens
Histórias
Canções
Dramatizações
Discriminação de sons, vozes, ruídos
Lengalengas
Fantoches
Expressão corporal
Expressão musical
Aulas de Musicoterapia e sessões de Terapia da Fala
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IV - Desenvolvimento Cognitivo




Explorar noções e conceitos variados
Desenvolver a capacidade de atenção, concentração, memorização e associação







Exploração de conceitos espacio-temporais
Sequências lógicas
Exploração da memória verbal e visual
Exploração de jogos de identificação e associação
Treino da concentração

V - Iniciação à leitura e escrita







Exploração de histórias e ideias mediante desenhos e sinais
Estimulação grafo-motora
Iniciação ao conhecimento das vogais, sua forma e som
Aprendizagem dos fonemas lidos e escritos
Iniciação ao conhecimento de ditongos
Iniciação ao conhecimento das consoantes
 Interiorização de noções de espaço/tempo
 Representação da realidade através de sinais e símbolos
 Exploração da forma das vogais através de técnicas plásticas (plasticina, massa,
pintura, colagens, recorte)
 Exploração de vários jogos e teclado do computador

VI - Iniciação à Matemática









Interiorização da noção de conjunto
Interiorização da noção de quantidade
Interiorização do número
Associação do número à quantidade
Iniciação de pequenas operações de adição e subtração
Exploração de sons (batimentos)
Exploração de jogos e material concretizador
Jogos de computador

VIII - Estudo do Meio
Nesta Área Curricular Disciplinar, são desenvolvidos trabalhos subordinados aoTema Anual de
Escola e Área de Projeto. São igualmente abordados conteúdos ao nível do conhecimento do meio social e
natural, bem como ao nível da Educação Cívica, Pessoal, Social e Ecológica.
Estes são alguns dos temas abordados :
 Estações do ano
 Alimentação
 Higiene
 Vestuário
 Família
 Habitação
 Meios de transporte
 Prevenção rodoviária
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 Regras básicas da vida em sociedade
 Festas e dias comemorativas (Natal, Carnaval, Dia de S. Valentim, Páscoa, Dia
da Árvore, Dia do Pai/Mãe, Santos Populares)
 Passeios de estudo
VII - PSICOMOTRICIDADE
Área de desenvolvimento para todos alunos.
VIII - MUSICOTERAPIA
Área de desenvolvimento para todos alunos.
IX - TERAPIA DA FALA
Terapia desenvolvida com todos os alunos que dela necessitem.
X - PSICÓLOGO
O psicólogo tem como função principal a orientação geral em reuniões de coordenação semanal e
orientação de Professores para cada caso em particular.
Em caso de necessidade poderá igualmente fazer aconselhamento aos Pais, através de uma avaliação
pormenorizada. Posteriormente poderá ainda fazer orientação de alguns casos específicos.
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CLASSE DE INICIACÃO AO 1º E 2º ANO

Iniciação ao 1º. Ano

I -Desenvolvimento Pessoal e Social





Relação afetiva com o adulto
Relação afetiva com outras crianças
Comportamento emocional
Autonomia nas atividades da vida diária

II - Desenvolvimento Sensório-Motor
 Conhecimento do esquema corporal - reconhecer e utilizar conscientemente o seu
corpo
 Orientação Espaço/Tempo - dar-se conta da sua posição no espaço, da sua
posição em relação aos outros, da posição de outros corpos entre si. O
conhecimento desta estrutura no espaço mais limitado (o papel para o desenho e
para a leitura e escrita).
 Atividades para a preparação da escrita.

III - Desenvolvimento Cognitivo
 Estimular:
 capacidade de atenção
 capacidade de compreensão, memorização, raciocínio
 desenvolvimento da linguagem
 Aprendizagem escolar :
 Área da Língua Materna :





Expressar-se espontaneamente
Comunicar situações vividas, observadas ou imaginadas
Compreender mensagens
Relacionar a expressão oral com outras formas de expressão (desenho, pintura, escrita)
 Expressão Escrita












Aplicar a progressão (esquerda/direita, alto/baixo) da leitura e dos grafismos da escrita
Aplicar as formas elementares dos grafismos
Reconhecer (visualizar) globalmente palavras
Analisar gráfica e foneticamente palavras
Escrever frases simples
Aprendizagem das vogais (som, forma)
Aprendizagem dos ditongos
Aprendizagem dos fonemas
Junção do fonema ensinado com as vogais e ditongos conhecidos
Formar monossílabos, passando a palavras conhecidas
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Formar pequenas frases simples
Associar objetos a palavras
Formar novas palavras a nível oral e escrito
Completar palavras. Preencher lacunas
Escolher palavras que fiquem bem numa frase
Organizar frases
 Expressão Oral





Expressar-se espontaneamente
Comunicar situações vividas, observadas ou imaginadas
Compreender mensagens
Relacionar a expressão oral com outras formas de expressão : Desenho, pintura, escrita

 Área da Matemática










Desenvolver a capacidade de observação e comparação
Comparações ou conjuntos
Correspondência/contagem
Linhas abertas/linhas fechadas
Relação de grandeza (largo/estreito, pesado/leve)
Interior/Exterior (dentro/fora)
Situação no espaço (à esquerda/à direita)
Propriedade dos objetos. Comparar segundo propriedades ( cor, forma, mais que , menos que, etc)
Formar conjuntos, fazer contagens
 Iniciação à adição e subtração






Composição e decomposição de conjuntos
Reunião de conjuntos
Dezena e sua representação
Conhecer os sinais
 Atividades :







Jogos com objetos para determinar atributos comuns
Jogos de classificação e seriação de objetos
Labirintos
Jogos de comparação de conjuntos.
Completar sequências de números

À medida que a criança vai conhecendo os números, são realizadas atividades de formação de
conjuntos com determinado número de objetos.
 Estudo do Meio
Aprendizagem das noções básicas de conhecimento e construção do Meio Físico e Social.
Descobrir a importância da ação individual e da construção do grupo social.
 Meio local: Sociedade
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 Família – Escola
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Identificar os membros da família
Estabelecer relação entre os membros da família (parentesco e idade)
Enumerar as diferentes atividades dos membros da família
Participar ativamente na vida familiar
Identificar os membros da comunidade escolar
Identificar as dependências do Edifício Escolar
Reconhecer a necessidade de colaboração entre Escola/Família

 Orientação espaço-tempo
Dar-se conta da sua posição no espaço, da sua posição em relação aos outros corpos
entre si
 Coordenação visual-motora
Atividades para a preparação da escrita

Todas estas atividades deverão ser apresentadas sob a forma de jogo, pois a atividade lúdica é
característica marcante das crianças.
É evidente que algumas destas atividades não serão dadas da mesma maneira a todas as crianças,
pois já estão preparadas para ir mais além.
O trabalho será organizado de maneira a não travar o andamento de uns, nem forçar o avanço de
outros, procurando manter cada um ao nível mais elevado do seu ritmo.
 Pessoas
 Identificar os membros da comunidade local com que mantêm relação próxima (amigos, vizinhos, etc).
 Habitação
 Reconhecer as necessidades de habitação
 Identificar as dependências básicas da habitação e materiais de construção
 Vestuário
 Reconhecer a necessidade que as pessoas têm de se vestir
 Identificar diferentes peças de vestuário, profissões e materiais.
 Alimentação
 Enumerar os alimentos de uso mais comum
 Reconhecer as necessidades que o homem tem de se alimentar
 Reconhecer a proveniência de certos alimentos
 Higiene e Saúde
 Usar regras de higiene elementares : corpo, vestuário, alimentação, habitação, escola, rua, etc, com vista à
manutenção da saúde.
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 Segurança
 Identificar sinais de trânsito, passadeiras, passagens de nível, paragem de transportes públicos, semáforos,
etc.
 Reconhecer regras de segurança na praia, uso de objetos cortantes, etc.
 Processo de aprendizagem
 Atividades iniciais

a)
b)
c)
d)
e)

Atividades com a finalidade de promover :
Adaptação da criança à escola (aula)
Relação com o adulto
Relação com as outras crianças
Propedêutica geral com vista a futuras aquisições
Observação global de cada criança

 Esquema corporal
 Reconhecer e utilizar conscientemente o seu corpo
Iniciação ao 2º. Ano

I - Desenvolvimento Pessoal e Social





Relação afetiva com o adulto
Relação com outras crianças
Comportamento emocional
Autonomia nas atividades da vida diária

II - Continuação do Desenvolvimento das Capacidades Cognitivas (sensório-motoras e linguísticas)







Capacidade de atenção
Compreensão
Memorização
Raciocínio
Continuação da estimulação motora
Continuação da estimulação da linguagem oral

III - Continuação das Aquisições de Aprendizagem Escolar
 Área da Língua Materna :
- Aprendizagem de leitura e escrita da palavra e da frase
- Associar palavras a objetos;
- Formar novas palavras a nível oral e escrito
- Completar palavras
- Preencher lacunas
- Escolher palavras que fiquem bem numa frase
- Organizar frases simples
- Compreender pequenos textos
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- Desenvolver a expressão oral
 Expressão escrita :
- Elaborar pequenos textos escritos
- Corrigir erros ortográficos
 Área da Matemática :
- Continuação da aprendizagem das operações de adição e subtração
- Estimulação do raciocínio abstrato, tendo em vista a iniciação ao cálculo mental e à
resolução de situações problemáticas simples


Estudo do Meio

- Continuação da estimulação de todos os temas desta Área de ensino e da Área de Projeto.

Tendo a classe vários níveis de aprendizagem (Iniciação ao 1º. Ano, 1º. Ano, Iniciação ao 2º. Ano),,
o desenvolvimento destas áreas é aplicado a cada criança segundo as suas capacidades de aprendizagem,
estabelecidas no Plano Educativo Individual. Todas as atividades são apresentadas sob forma de jogo, pois a
atividade lúdica é característica marcante destas crianças.
O trabalho será organizado de maneira a não travar o andamento de uns, nem forçar o avanço de
outros, procurando manter cada um ao nível mais elevado do seu ritmo. Para além de todo o trabalho lúdico,
o desenvolvimento do Plano e da Área-Projeto é apoiado na Relação Família/Escola, Escola/Meio
envolvente e circundante, através de reuniões e pedidos de colaboração com a família e visitas de estudo
variadas.
VII - PSICOMOTRICIDADE
Área de desenvolvimento para todos alunos.
VIII - MUSICOTERAPIA
Área de desenvolvimento para todos alunos.
IX - TERAPIA DA FALA
Terapia desenvolvida com todos os alunos que dela necessitem.
X - PSICÓLOGO
O psicólogo tem como função principal a orientação geral em reuniões de coordenação semanal e
orientação de Professores para cada caso em particular.
Em caso de necessidade poderá igualmente fazer aconselhamento aos Pais, através de uma avaliação
pormenorizada. Posteriormente poderá ainda fazer orientação de alguns casos específicos.
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Os Planos de Ensino e Recuperação, atrás referidos para cada classe, com trabalhos diversos a aplicar aos
vários grupos, são uma generalização do trabalho, sendo depois elaborado o PEI/CEI, formulado sobre a
ficha de avaliação de cada aluno.
No final do ano, é normalmente efetuada uma avaliação do PEI/CEI e das capacidades do aluno.
A Equipa (Professores e Técnicos) reúne-se todas as semanas com a Supervisora TécnicoPedagógica, Direção Pedagógica e o Psicólogo.
O Psicólogo, para além da orientação da Equipa de Técnicos, dá pareceres sobre métodos a aplicar às
necessidades comportamentais e intelectuais dos alunos. Quando necessário, ouve e orienta os Pais, assim
como avalia e orienta algum aluno com características específicas.
Para a entrada dos alunos no Externato, dá o seu parecer, juntamente com a Direção, sobre os casos
propostos.
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CAPÍTULO XI
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
11. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
11.1. Introdução
O Plano de Atividades, a desenvolver ao longo do Ano Letivo, refere-se não só às atividades
temáticas incrementadas e aos trabalhos executados dentro do Meio Escolar, mas também promove e
estimula projetos de intercâmbio, entre a Escola e os Pais, bem como com a Comunidade Exterior
Circundante.
11.2. Plano de Atividades
11.2.1. Festas e Dias Especiais


Dia Europeu sem Carros
 Alertar para as questões ambientais e o uso de transportes alternativos como
forma de melhorar a vida na Cidade e o Ambiente



Dia Mundial da Alimentação/ dia Mundial da Luta Contra a Pobreza:
 Realização de atividades sobre a alimentação saudável
 Recolha de alimentos junto das Famílias para doar a Instituições de Caridade
 Participação no Projeto “Pobreza Zero”, promovido pela OIKOS



Dia de S. Martinho:
 Realização de um Magusto
 Descoberta da Lenda de S. Martinho
 Apresentação de peças de Teatro (Maria Castanha e Lenda de S. Martinho)

 Festa de Natal:






Exposição de trabalhos de expressão plástica feitos pelos alunos
Dramatizações sobre o tema
Festa com lanche partilhado para os alunos na véspera do final de período
Exposição de trabalhos e convívio/lanche com os Pais e familiares dos alunos (último dia
antes das férias)

Dia de Reis:
 Tradição dos Reis em Portugal
 Confeção de um bolo-rei



Festa de Carnaval:





Concurso temático de máscaras
Desfile pelas ruas de Benfica
Dramatizações
Baile de máscaras e lanche partilhado
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Dia do Pai:
 Realização de presentes para o Pai;
 Convite a um Pai para realizar uma atividade na sala de aula durante a
semana em que se comemora este dia especial.



Dia do Deficiente:
 Neste dia, as Classes Regulares convidam alunos do Ensino Especial para
passar o dia com eles, na sua sala de aula, ensinando e aprendendo algo em
conjunto.



Festa de Páscoa:







Exposição de trabalhos de expressão plástica, feitos pelos alunos;
Dramatizações sobre o tema/realização de uma procissão típica portuguesa;
Festa com lanche partilhado, para os alunos, na véspera do final de período;
Exposição de trabalhos e convívio/lanche com os Pais e familiares dos alunos
(último dia antes das férias).

Dia da Árvore/Dia do Ambiente
 Trabalhos alusivos ao tema, dentro duma perspetiva de Educação Ambiental.



Dia do Estudante
 Reflexão sobre a importância da Escola na nossa vida;
 Investigação sobre a diferentes realidades escolares no Mundo.



Dia da Mãe:
 Realização de presentes para o Pai;
 Convite a uma Mãe para realizar uma atividade, na sala de aula, durante a semana em que
se comemora este dia especial.



Dia da Criança:
 Trabalhos de investigação sobre Direitos da Criança e sua História;
 Realização de jogos e atividades de expressão plástica;
 Jogos e festa convívio entre alunos do Externato e escolas circundantes.



Feriados Históricos:



Investigar, descobrir e reconhecer acontecimentos e datas importantes da História de Portugal
(Implantação da República, Restauração da Independência, 25 de Abril, etc…).



Entrega dos Diplomas aos Alunos Finalistas das Classes Pré-Escolares
 Os alunos do Ensino Pré-Escolar que vão iniciar o 1º Ciclo, recebem um
Diploma que assinala esta importante fase da sua vida. Os Pais são convidados
a assistir.
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Festa de Final do Ano:
 Todos os anos realizamos, na Aula Magna da Reitoria de Lisboa, a nossa Festa de Fim de
Ano. As atividades são ensaiadas e orientadas pelos Professores/Educadoras. Temos
atividades como: teatros, danças, coro, piano, ginástica acrobática, Queima das Fitas e
entrega de Diplomas aos Alunos Finalistas, Valsa dos Finalistas, etc…



Chá dos Avós:
 Pequena homenagem aos Avós que todos os dias vêm buscar os netos ao Externato,
ajudando os Pais. Os Alunos preparam danças, teatros, canções e poesias para dedicar aos
Avós. No final elege-se o Avô/Avó do Ano e há um lanche convívio.



Sardinhada/Arraial de Finalistas:
 No final de cada Ano Letivo, o Externato oferece e patrocina uma sardinhada/ convívio
entre Pais e Alunos Finalistas do 4º Ano. Os alunos, com a ajuda dos Professores, preparam
jogos e atividades para os Pais.



Almoço do Ensino Especial:
 Todos os anos se realiza um almoço convívio entre Pais e Alunos do Ensino Especial, no
âmbito do Projeto de Intervenção de Culinária. São os próprios alunos que ajudam a
confecionar a comida.

11.2.2. Reuniões
Através de reuniões periódicas com os Pais/Encarregados de Educação, procuramos proporcionar um
adequado acompanhamento e inserção dos nossos Alunos, estabelecendo, ao mesmo tempo, uma
comunicação constante entre Pais-Escola, Escola-Pais, sempre fundamental no Processo Educativo.


Reunião de Início de Ano Letivo:
 Reunião de boas-vindas e onde é apresentada a Direção do Externato e o Corpo Docente, o
Plano de Atividades, as Regras de Funcionamento e o Regulamento Interno
 É igualmente feita uma pequena exposição, feita pela Direção, sobre as fases do
desenvolvimento e maturação da Criança, o papel dos Pais e do Professor/Educador



Reuniões Finais de Período (Natal e Páscoa):
 Exposição e apresentação de trabalhos feitos pelo aluno ao longo do período
 O Professor faz uma avaliação individual de cada Aluno, aos Encarregados de Educação



Reuniões Intercalares Temáticas:
 É convidado um Técnico Especializado para debater um tema específico sobre Educação.
A iniciativa é aberta a todos os Pais.



Reuniões individuais com o Professor/Educadora:
 Por solicitação do Professor/Educadora ou dos Encarregados de Educação, para discutir e
avaliar o processo de Ensino/Aprendizagem ou comportamental do Aluno.
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11.2.3. Semanas Temáticas:
 São realizadas em cada Ano Letivo Semanas Temáticas, tais como, a “Semana das
Ciências”, a “Semana da Poesia”, a “Semana da Literatura”, a “Semana dos Desafios
Matemáticos”, a “ Semana da Arte”, “Semana da Música”, etc.
11.2.4. Projetos e Conferências:
 Ao longo do Ano Letivo, os alunos, em colaboração com os Pais e Professor, realizam
pequenos projetos de investigação, que depois expõem para a Turma ou para toda a Escola.
 “Livro de Finalistas”, onde ficam registadas pequenas histórias, episódios especiais da
vida do Aluno no Grão Vasco, poemas e textos dedicados aos colegas… para mais tarde
recordar.
11.2.5. Concursos e Exposições:
 Procuramos participar em concursos promovidos por Entidades exteriores ao Externato,
bem como, promover junto da Comunidade Exterior, a divulgação de projetos e trabalhos
feitos pelos nossos alunos.
11.2.6. Pais na Escola:
 Os Pais são convidados a passar um dia na Escola, organizando uma atividade com o seu
Educando, que será apresentada ao Grupo/ Turma.
11.2.7. Passeios e Visitas de Estudo:
 Cada Professor/Educadora organiza, ao longo do Ano Letivo, várias Visitas de Estudo de
interesse pedagógico/educativo, de acordo com o Projeto Educativo, temas curriculares ou
tema da área de Projeto.
 Anualmente organizamos um Passeio de Comboio, especialmente alugado pelo Externato,
onde alunos, pessoal docente e não docente se deslocam a uma terra de Portugal, a fim de
conhecerem a sua geografia, história, monumentos, ambiente, tradições, etc…
11.2.8. Dia com Convidado
 Uma vez por ano convidamos uma personalidade famosa do nosso país, para falar sobre a
sua vida e atividade profissional (um escritor, um pintor, um ator…). Os alunos realizam
um trabalho de pesquisa sobre a vida dessa pessoa; preparam pequenas entrevistas e, no
final, há sempre um sessão de autógrafos. Já recebemos personalidades, como por exemplo,
a escritora Alice Vieira, o atleta Carlos Lopes, a atriz Ana Bola, o Cantor Raul Indipwo ou
o Mestre Martins Correia…
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CAPÍTULO XII
ESCOLA DE PAIS

12. ESCOLA DE PAIS
O Externato tem a funcionar, desde o início do anos 90, uma Escola de Pais, que tem como objetivo,
a criação de um espaço de partilha e reflexão, onde Pais e Educadores podem aprender, ao mesmo tempo que
educam e ensinam as crianças.
A maioria das dificuldades que as crianças apresentam terão a ver com as dificuldades que os Pais
têm com os filhos. Partilhar em grupo experiências, acalma a ansiedade e alarga a mente para o
conhecimento de si, do Mundo e dos Outros.
Neste grupo, tentamos dar um novo sentido às nossas interrogações, medos e angustias, trabalhando
e cuidando da «criança que há em cada um de nós», podendo crescer como Pais e Educadores.
Assim, a Escola é construída em conjunto com os Pais.
Após inscrição, uma vez por mês, este grupo de Pais debate e reflete sobre temas livres, sob
supervisão da Coordenadora do Externato e de um Psicólogo Clínico.
Exemplos de temas debatidos :


A morte / o luto



A sexualidade



A guerra



O que é a autonomia ?
> diferença entre autonomia emocional e social



A "diferença"



Problemas de saúde



Tempos livres com os Pais?



A Introversão



A superproteção versus abandono



O que será o amor ?
> Qualidade ?
> Quantidade?



Os "castigos"
> As regras e os limites
> A diferença entre o Bem e o Mal
> Saber dizer «NÃO»
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Sintomas de alerta de um "mau estar emocional"
> Dificuldades de aprendizagem
> Dificuldades de linguagem
> Instabilidade
> Agressividade, etc



A delinquência - sua prevenção



Maturidade afetiva/Maturidade intelectual



"Os valores" numa sociedade em evolução
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CAPÍTULO XIII
OUTRAS ESTRUTURAS
13. OUTRAS ESTRUTURAS
13.1. Regulamento Interno
O Externato possui um Regulamento Interno que estabelece o regime de funcionamento de cada um
dos órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação, bem como os direitos e os deveres dos
membros da comunidade escolar.
Este foi concebido para informar todos os intervenientes no processo educativo, sobre o modo como
pretendemos orientar e regular as normas aplicadas, no seio da nossa Comunidade Escolar
Na elaboração do Regulamento Interno, foi tida em consideração a legislação em vigor.
Este Regulamento Interno deverá ser divulgado a toda a Comunidade Educativa, no ato de admissão
do aluno e no início de cada Ano Letivo.
Para consulta, estará disponível um exemplar nos seguintes locais:
 Gabinete de Coordenação;
 Secretaria;
 Portaria;
 Sala de professores;
 Website do Externato
13.2. Plano de Evacuação de Emergência
O Plano de Evacuação e Emergência. Este Plano visa identificar, prevenir e reduzir os riscos de
ocorrência e desenvolvimento de incêndios e/ou outros cenários de acidentes, garantindo a permanente
operacionalidade dos meios, dispositivos e equipamentos ligados à segurança de toda a Comunidade Escolar.
Nele estão incluídas as ações que devem ser consideradas, face aos diferentes cenários e definidas as
missões que competem a cada um dos intervenientes, de forma a uma boa organização dos meios de socorro.
O Plano de Evacuação e Emergência foi elaborado, segundo as normas definidas pelo Decreto-Lei
n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em
edifícios, e a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que aprova o Regulamento Técnico de Segurança
contra incêndios em edifícios e recintos escolares.
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CAPÍTULO XIV
AVALIAÇÃO

14. AVALIAÇÃO
O Projeto Educativo de Escola, como instrumento orientador que é, deve estar sujeito a uma
avaliação contínua, com sentido crítico e construtiva.
Assim, o processo avaliativo deve permitir ajuizar a sua coerência, com os objetivos e finalidades do
Ideário de Escola, verificando a pertinência das ações nele inscritas e da sua eficácia, face aos efeitos
desejados no processo de Ensino/Aprendizagem.
Os resultados desta avaliação devem produzir indicadores que possibilitem a revisão e correção do
Projeto Educativo, a fim de melhorar o Ato Educativo.
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