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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Inglês – 5º ano 
 

Ano Letivo de 2021/2022                                       Manual adotado: Celebrate! 5 
 

 
 Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   

  

1º semestre -  Units 0 to 3 

Áreas temáticas/situacionais  
 
Unidade 0: 
 
Atividades de diagnóstico e 
recuperação de aprendizagens  
 
Domínio intercultural 
Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si 
próprio, identificação de pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes 
para si e para a sua cultura 
Identificação de espaços de realidades 
culturais diferentes (a comunidade dos 
outros) 
 Alguns países de expressão inglesa 
(localização no mapa) 
Capitais e algumas cidades desses 
países estudados 
Aspetos culturais de países de 
expressão inglesa, tais como bandeiras 
e símbolos nacionais 
 
 
English speaking countries/  
common English words used in the 
Portuguese language  
(países de lingual oficial inglesa no 
mundo; o Reino Unido; palavras de 
origem inglesa importadas pela nossa 
língua) 
 
 
Informação pessoal:  
name, age, nationality, country, 
address, phone number, school….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico: 
aferição, através de atividades variadas, o ponto de situação das 
aprendizagens realizadas durante o 1ºCEB. 
 
(Brainstorming for vocabulary recall; listening activities; reading and writing tasks 
on personal identification)  
 
 
 
Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de 
língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, lugares e 
aspetos que são importantes para si e para a sua cultura 
 
Identificar espaços de realidades culturais diferentes (a comunidade dos outros) 
 
Localizar no mapa alguns países de expressão inglesa  
 
Associar capitais e algumas cidades desses países estudados 
 
Reconhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como 
bandeiras e símbolos nacionais 
 
 
 
 
Interação oral 
Pedir e dar informações sobre identificação pessoal 
 
Interação escrita 
Pedir e dar informação pessoal de forma simples 
Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples 
 
Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples com informação 
pessoal básica e preferências pessoais básicas 
Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples -  
“My avatar profile” -  
 
Competência comunicativa 
 
Compreensão oral 
Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais 
Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas 
Identificar a ideia global de pequenos textos orais  
Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma 
lenta, clara e pausada 
 
Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares 



2 
 

 
 
Unidade 1 
Vocabulário: 
 
Família e amigos (Family members) 
 
Profissões (Jobs) 
 
Manifestar gostos e preferências 
pessoais (I like/ I don’t like/ I prefer…) 
 
 
Unidade 2 
Vocabulário: 
 
Tipos de habitação (Types of Houses) 
 
Partes da casa (Parts of the house) 
 
Mobiliário e decoração (Things in the 
house) 
 
 
Unidade3 
Vocabulário: 
 
Descrição física e psicológica 
(Physical description and 
Personality) 
 
Roupas e calçado (Clothes and 
footwear) 
 
 
Léxico e gramática (Unidades 1 a 3) 
 
Question words 
Who, What, Where, Which, How many, 
Why… 
 
Possessive Determiners 
My, your, his, her, its, our, their 
 
Personal  Pronouns subject/ object 
Usar em contexto:  I, you, he, she, it, 
 
we, you, they/ Me, you, him, her, it, us, 
you, them  
 
 
Connectors 
So, and e but 
 
Nouns (regular and irregular plurals) 
Plurais regulares e irregulares de 
alguns nomes 
 
Verbs 
Verb To Be – presente simple 
(affirmative, negative and interrogative 
forms). Short answers. 
 
Verb to have got – all forms 
Verbos To Be, There  to be e to have 
(got) no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa 
Formas abreviadas dos verbos to be, 
there + to be e to have 
 
 

Interagir de forma simples 
Fazer sugestões e convites simples 
 
Participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas  
 
 
Compreensão escrita 
Seguir instruções elementares 
Compreender mensagens curtas e simples (blogs/mensagens de texto/emails) 
sobre assuntos do seu interesse 
Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura extensiva com 
vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta 
Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos 
  
 
 
Produção oral 
Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna 
Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares  
 
 
Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples  
Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente.  
Descrever aspetos simples do seu dia-a-dia, utilizando frases simples  
Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões comuns 
 
Produção escrita 
Redigir mensagens e notas pessoais 
Descrever-se a si e à família 
Descrever uma imagem usando there is/there are. 
 
 
Léxico e gramática 
Connectors 
Usar so, and e but 
 
Nouns 
Reconhecer os plurais irregulares de alguns nomes 
 
Verbs 
Usar os verbos to be, there + to be e to have (got) no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa 
Usar as formas abreviadas dos verbos to be, there + to be e to have 
 
Question words 
Formular e responder a perguntas, começando por Who, What, Where, Which, 
How many 
 
Determiners 
Usar my, your, his, her, its, our, their 
 
Pronouns 
Usar me, you, him, her, it, us, them  
 
Adjectives 
Conhecer opostos 
 
Prepositions 
Usar at, in front of, behind, opposite, under, above, below 
 
Language awareness 
Usar o verbo to be para dizer/perguntar a idade 
Usar There is/there are para exprimir “existe/há” 
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Adjectives 
Opostos: hot/ cold;  
 
Prepositions 
At, in front of, behind, opposite, under, 
above, below 
 
Language awareness 
Verbo to be para dizer/perguntar a 
idade 
There is/there are para exprimir 
“existe/há” 

 
Possessive case: use of ’s, ‘ or of 
 
Possessive pronouns : mine, yours, 
his, hers, its, ours, yours theirs 
 
Present continuous verbal tense ( to 
be + verb+ing) 
 
Ex. What are you wearing today?/ I’m 
wearing shorts 

 

  
 
 

2º semestre  - Units 4 and 5   
 
Áreas temáticas/situacionais  
 
Unidade 4 
Vocabulário: 
 
Verbos para descrever rotinas diárias 
(Daily routines) 
 
Atividades de tempos livres (Free-time 
activities) 
 
Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira: diferentes aspetos de si 
próprio, identificação de pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes 
para si e para a sua cultura 
Identificação de espaços de realidades 
culturais diferentes (a comunidade dos 
outros) 
 

 
Competência comunicativa 
Compreensão oral 
Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais 
Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas 
Identificar a ideia global de pequenos textos orais 
Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma 
lenta, clara e pausada 
Compreensão escrita 
Seguir instruções elementares 
Compreender mensagens curtas e simples (mensagens de texto, posts, tweets, 
blogs, emails) sobre assuntos do seu interesse 
Interação oral 
Pedir e dar informações sobre identificação pessoal 
Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares 
Interagir de forma simples 
Participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas  
Interação escrita 
Pedir e dar informação pessoal de forma simples 
Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples 
Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples 
Produção oral 
Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna  
Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares  
Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples  
Descrever aspetos simples do seu dia-a-dia, utilizando frases simples  
Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente 
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Léxico e gramática 
Possessive case 
Situações que requerem o uso de of 
 
 
 
 
Adjectives 
Os adjetivos em inglês não variam em 
género nem em número  
 
Posição do adjetivo na frase 
 
Connectors 
Because 
 
Pronouns 
Mine, yours, his, hers, ours, theirs 
(possessive) 
 
 
Verbs 
Verbos to be, there + to be e to have 
(got), no present simple, nas  
formas afirmativa, negativa e 
interrogativa 
Verbos no present continuous 
Phrasal verbs (put on, hang up, look 
for) 
Verbos no present simple 
Verbo to do, no present simple, como 
auxiliar nas formas negativa e 
interrogativa 
I like/hate + -ing form 
Resposta a perguntas, utilizando short 
answers na afirmativa e na negativa 
 
Question words 
Who, What, Where, Which, Whose, 
Why 
 
Adverbs 
Every day, never, sometimes, usually, 
always (frequency) 
Today, now, still (time) 
 
Prepositions 
To, onto, into (movement) 
 
Language awareness 
How high…/How tall…/How big…? 
Terminação em -s, -es, -ies na 3.ª 
pessoa do singular, present 
simple 
Short answers, usando o auxiliar (Do 
you like chocolate? Yes, I do/Yes, I like) 

Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões comuns 
 
Produção escrita 
Descrever-se a si e à família 
Redigir mensagens e notas pessoais 
Escrever utilizando expressões e frases simples, justificando-as usando o  
 
Conector:  because 
 
 
 
Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de 
língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, lugares e 
aspetos que são importantes para si e para a sua cultura 
Identificar espaços de realidades culturais diferentes (a comunidade dos outros) 
 
Léxico e gramática 
Possessive case 
Reconhecer situações que requerem o uso de of 
Adjectives 
Reconhecer que os adjetivos em inglês não variam em género nem em número  
Identificar a posição do adjetivo na frase 
Connectors 
Usar because 
Pronouns 
Usar mine, yours, his, hers, ours, theirs (possessive) 
Verbs 
Usar os verbos to be, there + to be e to have (got), no present simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa 
Usar verbos no present continuous 
Usar alguns phrasal verbs (put on, hang up, look for) 
Usar verbos no present simple 
Usar o verbo to do, no present simple, como auxiliar nas formas negativa e 
interrogativa 
Usar I like/hate + -ing form 
Responder a perguntas, utilizando short answers na afirmativa e na negativa 
Question words 
Formular e responder a perguntas, começando por Who, What, Where, Which, 
Whose, Why 
Adverbs 
Usar every day, never, sometimes, usually, always (frequency) 
Usar today, now, still (time) 
Prepositions 
Usar to, onto, into (movement) 
Language awareness 
How high…/How tall…/How big…? 
Terminação em -s, -es, -ies na 3.ª pessoa do singular, present 
simple 
Short answers, usando o auxiliar (Do you like chocolate? Yes, I do/Yes, I like) 

  
Áreas temáticas/situacionais  
Unidade 5 
Vocabulário 
 
Alimentação, refeições lugares onde 
comer, comprar comida  
(Food and drinks/ places to eat/ food 
and meals/ shopping for food) 
 
 

 Competência comunicativa 
Compreensão oral 
Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais 
Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas 
Identificar a ideia global de pequenos textos orais 
Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma 
lenta, clara e pausada 
Compreensão escrita 
Seguir instruções elementares 
Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos 
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Competência intercultural 
 
Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
Elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira:  
diferentes aspetos de si próprio, 
identificação de pessoas, lugares e 
aspetos que são importantes para si e 
para a sua cultura no que respeita aos 
hábitos alimentares 
 
 
 
Léxico e gramática 
Articles 
A e an (indefinite) 
Situações de uso e de omissão do the 
(definite) 
 
Quantifiers 
Some e any 
 
Verbs 
Verbo to do, no present simple, como 
auxiliar nas formas negativa e 
interrogativa 
 
Verbos no present continuous 
Resposta a perguntas, utilizando short 
answers na afirmativa e na negativa 
 
Alguns verbos e seus antónimos 
(pass/fail; lend/borrow) 
 
O uso do imperative quando são 
dadas instruções 
 
Question words 
Who, What, When, Where, Why, 
Which, Whose, How, How old, How 
many 
Language awareness 
To be + adjective (I’m cold/I have cold) 

 

 

Compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens de texto, posts, 
tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu interesse 
Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura extensiva com 
vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta 
 
Interação oral 
 
Interagir de forma simples 
Participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer 
necessidades imediatas  
 
Pedir e dar informações sobre alimentos saudáveis 
Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares 
Fazer sugestões de alimentos e bebidas para uma festa 
 
Interação escrita 
Elaborar o menu de uma refeição 
 
Produção oral 
Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna  
Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares  
Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples  
Descrever aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases simples  
Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões comuns 
Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente  
 
Produção escrita 
Escrever sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases simples 
Descrever uma imagem usando there is/there are. 
 
 
Léxico e gramática 
Articles 
Distinguir entre a e an (indefinite) 
Distinguir algumas situações de uso e de omissão de the (definite) 
 
Quantifiers 
Usar some e any 
 
Verbs 
Usar o verbo to do, no present simple, como auxiliar nas formas negativa e 
interrogativa 
Usar verbos no present continuous 
Responder a perguntas, utilizando short answers na afirmativa e na negativa 
Conhecer alguns verbos e seus antónimos (pass/fail; lend/borrow) 
Reconhecer o imperative quando são dadas instruções 
 
Question words 
Formular e responder a perguntas, começando por Who, What, When,  
Where, Why, Which, Whose, How, How old, How many 
 
Language awareness 
Usar o verbo To be + adjective (I’m cold/I have cold) 

 

SUMATIVA CLASSIFICATIVA POR SEMESTRE: 
Domínio A (Atitudes e valores - 20%); Domínio B (Conhecimentos e Capacidades - 80%)        
 

No 1º semestre prevê-se a realização de dois momentos de avaliação escritos com fins classificativos que incluem: 
avaliação das competências de compreensão da leitura; léxico; aplicação de conceitos gramaticais, e expressão 
escrita orientada, de acordo com os temas das unidades lecionadas).   

Dois exercícios de compreensão do oral (listening) e duas apresentações orais, de acordo com os temas lecionados 
em cada unidade (speaking). 

  
No 2º semestre prevê-se a realização de dois momentos de avaliação escritos com fins classificativos que incluem: 
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avaliação das competências de compreensão da leitura; léxico; aplicação de conceitos gramaticais, e expressão 
escrita orientada, de acordo com os temas das unidades lecionadas).   Dois exercícios de compreensão do oral 
(listening) e pelo menos uma apresentação oral (speaking).   

 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Ciências Naturais – 5º ano  

 

Manual adotado: Novo CSI - Areal Editores 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

51
 T

L
) 

DOMÍNO 1 
A água, o ar, as rochas e o solo – 
materiais terrestres. 
 
SUBDOMÍNIO 1 
Importância das rochas e do solo na 
manutenção da vida. 
1. A Terra como um Planeta especial 
 
    
 
 
2. O Solo – material terrestre de suporte 
de vida 
 
 
3. A importância das rochas e dos minerais 
 
 
 
 
 
SUBDOMÍNIO 2  
4. A importância da água para os seres 
vivos. 
 
 
 
 
 
 
5. A importância da qualidade da água 
para a atividade humana 
 
 

 

 

SUBDOMÍNIO 3 
6. A importância do ar para os seres vivos  

 

 

 

 
 
 
 
 

   - Compreender a Terra como um planeta especial 
 Relacionar a existência de vida na Terra com algumas características do planeta 

(água líquida, atmosfera adequada e temperatura amena). 

 Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, explorando exemplos 
locais ou regionais, a partir de dados recolhidos no campo. 

  Identificar os subsistemas terrestres em documentos diversificados e integrando 
saberes de outras disciplinas. 
 

- Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida 

 Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na génese do solo, 
indicando os seus constituintes, propriedades e funções. 
 

- Compreender a importância das rochas e dos minerais. 
 Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de rochas de cada grupo 

(magmáticas, metamórficas e sedimentares). 

 Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades 
humanas, com exemplos locais ou regionais. 

 
 

- Compreender a importância da água para os seres vivos. 
 Interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a circulação de 

água na Terra, valorizando saberes de outras disciplinas (ex. História e Geografia 
de Portugal). 

 Identificar as propriedades da água, relacionando-as com a função da água nos 
seres vivos. 

 Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a importância da água para 
a saúde humana.  

 

- Compreender a importância da qualidade da água para a atividade 
humana. 
  Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de água imprópria para 

consumo (salobra e inquinada), analisando questões problemáticas locais, 
regionais ou nacionais. 

 Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível da sua utilização, 
exploração e proteção, com exemplos locais, regionais, nacionais ou globais. 

 
- Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos 

 Identificar as propriedades do ar e os seus constituintes, explorando as funções 
que desempenham na atmosfera terrestre. 

Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas na qualidade do ar e 
sobre medidas que contribuam para a sua preservação, com exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais e integrando saberes de outras disciplinas (ex. 
História e Geografia de Portugal). 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, pequenos relatórios de trabalhos práticos, pequenas pesquisas de informação, testes de avaliação ou questões-aula. 
  



 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

50
 T

L
) 

DOMÍNO 2 
Diversidade de seres vivos e suas 
interações com o meio. 
 
SUBDOMÍNIO 4 
7. Características dos animais em função 
dos ambientes onde vivem 
 
 
 
8. A diversidade de regimes alimentares 
dos animais tendo em conta o respetivo 
habitat 
 
 
 
9. A diversidade de processos reprodutivos 
dos animais 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. A influência dos fatores abióticos nas 

adaptações morfológicas e 

comportamentais dos animais. 

 
11. A importância da proteção da 
biodiversidade animal 

 

 
 
 
 
 
SUBDOMÍNIO 5 
 
12. A influência dos fatores abióticos nas 
adaptações morfológicas das plantas 
 
 
 
13. A importância da proteção da 
diversidade vegetal 
 
 
 
 

 
 
 
- Interpretar as caraterísticas dos animais em função dos ambientes 
onde vivem 

 Relacionar as características (forma do corpo, revestimento, órgãos de 
locomoção) de diferentes animais com o meio onde vivem. 
 

- Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais 
tendo em conta o respetivo habitat. 

 Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com o respetivo 
habitat, valorizando saberes de outras disciplinas (ex. História e Geografia 
de Portugal). 
 
 

- Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais. 

 Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos animais na 
transmissão de características e na continuidade das espécies. 

 Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na reprodução 
de alguns seres vivos e a sua importância para a evolução das espécies. 

 Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos. 

  Interpretar informação sobre animais que passam por metamorfoses 
completas durante o seu desenvolvimento. 

 
- Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações 
morfológicas e comportamentais dos animais. 

Identificar adaptações morfológicas e comportamentais dos 
animais e as respetivas respostas à variação da água, luz e 
temperatura. 
 

- Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal. 

 Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e 
nacional, apresentando exemplos de relações entre a flora e a fauna nos 
diferentes habitats. 

 Identificar espécies da fauna invasoras e suas consequências para a 
biodiversidade local. 

 Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância da sua preservação.  

Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da vida selvagem. 
 
- Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações 
morfológicas das plantas. 

 Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura no 
desenvolvimento das plantas. 

 
- Compreender a importância da proteção da diversidade vegetal. 

 Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e 
nacional, apresentando exemplos de relações entre a flora e a fauna nos 
diferentes habitats. 

 Identificar espécies da flora invasora e suas consequências para a 
biodiversidade local. 

 Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância da sua preservação. Valorizar as 
áreas protegidas e o seu papel na proteção da vida selvagem. 

 



 

 

 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

50
 T

L
) 

DOMÍNIO 3 
Unidade na diversidade dos seres vivos. 
 
SUBDOMÍNIO 6 
14. A microscopia na descoberta do 
mundo “invisível” 
 
 
15. A célula é a unidade básica da vida 
 
 
SUBDOMÍNIO 7 
16. A importância da classificação dos 
seres vivos 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível”. 

 Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do 
conhecimento celular. 

 
- Compreender que a célula é a unidade básica da vida. 

 Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos e distinguir 
diferentes tipos de células e os seus principais constituintes. 
 
 

- Compreender a importância da classificação dos seres vivos. 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, pequenos relatórios de trabalhos práticos, pequenas pesquisas de informação, testes de avaliação ou questões-aula. 
 

NOTA: Não foram realizadas atividades de “Recuperação de Aprendizagens”. Nenhum conteúdo relacionado 
com as Ciências Naturais, ficou por lecionar no 4º ano. 

 
 

Outubro de 2021 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Educação Física – 5º ano 
Manual adotado: Fair Play 

 
Nota Prévia 

• Face à situação atual provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 
evolução ao longo do presente ano letivo, proceder-se-á nesta planificação, sempre que se justifique, às 
adaptações consideradas necessárias por forma a minorar as condições de risco. 

 

Competências Essenciais 

• O aluno demonstra as competências essenciais de nível INTRODUÇÃO em 3 matérias das subáreas que 
integram as áreas da Atividades Físicas e Desportivas, Atividades Rítmicas e Expressivas, e Atividades de 
Exploração da Natureza 

• O aluno demonstra capacidades enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física para a sua idade e sexo 
tendo como referência o FitEscola na Aptidão Aeróbia e na Aptidão Muscular. 

• O aluno demonstra conhecimentos relativos: aos processos de elevação e manutenção da aptidão física, 
identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação (Geral), 
de acordo com as características do esforço realizado¸ e demonstra conhecimentos sobre técnicas, organização 
e participação, ética desportiva relativos das atividades físicas.  

 
 

 Domínios Específicos Aprendizagens Essenciais 

1º
 S

EM
ES

TR
E  

APTIDÃO FÍSICA 
 
ATIVIDADES FÍSICAS: 
Jogos  
Jogos Desportivos 
Coletivos  
Atletismo  
Ginástica 
 
ATIVIDADES DE 
EXPLORAÇÃO DA 
NATUREZA (AEN) 
Orientação  
 
CONHECIMENTOS 

- Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbica, enquadrada na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola para a sua idade e sexo. 
 
- Participar em JOGOS (Raquetas, Jogos Tradicionais, Rabia Jogos dos 
Passes), ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu 
objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
 
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol), 
desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas 
regras. 
 



 

 

2 º
 S

EM
ES

TR
E 

APTIDÃO FÍSICA 
 
 
ATIVIDADES FÍSICAS: 
Jogos  
Jogos Desportivos 
Coletivos  
Atletismo  
Ginástica 
 
Atividades Rítmicas e 
Expressivas (ARE) 
 
CONHECIMENTOS 
 
 

-Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de 
orientação e respeitando as regras de organização, participação e de 
preservação da qualidade do ambiente. 
 
 
- Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos segundo 
padrões simplificados e cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares 
 
- Cooperar com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na 
realização de percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas 
de participação, de segurança e de preservação do equilíbrio ecológico 
 
 
- Identificar as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, 
Flexibilidade, Agilidade e Coordenação de acordo com as características 
do esforço realizado. 
 
 
- Compor e realizar da GINÁSTICA as destrezas elementares de solo, 
aparelhos e rítmica em esquemas individuais aplicando critérios de 
correção técnica e expressão. 
 
 
- Interpretar sequências de habilidades específicas elementares das ARE 
(Dança) em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios 
de expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 

 
 
 
Para avaliar os conhecimentos, comunicação e práticas dos alunos prevê-se a recolha dados através dos 
seguintes desempenhos: participação na aula, prova ou trabalho de grupo, situação de exercício critério, 
situação de jogo, concurso individual, aplicação de bateria de testes, sequências gímnicas, coreografias.  
 
 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina História e Geografia de Portugal – 5º ano
Ano Letivo de 2020/2021

Manual adoptado: Conhecer Portugal    5 de António Gil Campos e outros
Areal Editores                                          

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

UNIDADE 0--4 aulas

Introdução à disciplina.

Domínio A- A PENÍNSULA IBÉRICA: LOCALIZA-
ÇÃO E QUADRO NATURAL

A1-AMBIENTE NATURAL E PRIMEIROS POVOS.    
12 aulas

A importância
da posição da Península Ibérica 

Globo
Mapa
Planisfério
Atlas
Continentes e Oceanos
Equador
Hemisférios
Elementos de um mapa
Península
Europa
Mundo

A-2        CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA PENÍN-
SULA IBÉRICA

Traços morfológicos e principais rios da Península.
Clima e vegetação natural.
As formas de relevo.

DOMÍNIO B- A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEI-
ROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL (SÉC.
XII)

B1-AS PRIMEIRAS COMUNIDADES RECOLECTO-
RAS.  7 aulas

As comunidades Agro-Pastoris.
Contactos com os Povos do Mediterrâneo- 

Recolecção 
nómada
sedentário
pastorícia

Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera terrestre 
numa rede cartográfica;

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os elementos de um 
mapa: rosa dos ventos, título, legenda e escala;

Localizar Portugal continental e insular, em relação a diferentes 
espaços geográficos (Península Ibérica, Europa, Mundo), com recurso
aos pontos cardeais e colaterais e a outros elementos geográficos de 
referência;

Descrever e representar em mapas as principais características da 
geografia física (relevo, clima, hidrografia e vegetação) em Portugal e 
na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e 
símbolos);

Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou digital) na 
localização dos elementos físicos do território e na definição de 
itinerários;

Descrever situações concretas referentes a alterações na paisagem, 
decorrentes da ação humana;

Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer características 
físicas do território português e da Península Ibérica;

Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos cardeais e 
colaterais, bússola, itinerário, planta, globo terrestre, mapa, 
planisfério, continente, oceano, equador, trópicos, hemisfério, formas 
de relevo do litoral, erosão marinha, cursos de água, vegetação 
natural, zona temperada.

Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras do das 
comunidades agropastoris, nomeadamente das castrejas; 

Compreender que o processo de sedentarização implicou uma maior 
cooperação interpessoal, criando as bases da vida em sociedade; 

Identificar os povos que se instalaram na Península Ibérica, 
relacionando esse fenómeno com a atração exercida pelos recursos 
naturais;

Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, nómada, 
sedentário. 



51
aulas

agricultura
itinerário

documento

B-2  A  CONQUISTA  ROMANA  E  A  RESISTÊNCIA
DOS POVOS IBÉRICOS.-   8 aulas

império
cristianismo
era cristã

A Península Ibérica romanizada

século
romanização

Momentos de autoavaliação, avaliação sumativa, 
entrega e correção, outras atividades—8 aulas

B3- OS MUÇULMANOS NA PENÍNSULA IBÉRICA-.
4 aulas

A ocupação muçulmana

Cristãos e Muçulmanos no período da Reconquis-
ta

A herança muçulmana

B-4 A FORMAÇÃO DO REINO DE PORTUGAL -7
aulas

A Reconquista Cristã 

Novos reinos da Península

O condado Portucalense

Combates contra Leão e Castela
O Tratado da independência
Combates contra os Muçulmanos 
(conquista de Santarém, Lisboa e Linha do Tejo)

Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da identificação de 
vestígios materiais; 

Os romanos na Península Ibérica

 Identificar ações de resistência à presença dos romanos; 

Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica;

 Aplicar o método de datação a. C e d. C.;

 Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, romanização;

Os muçulmanos na Península Ibérica

Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península Ibérica, 
reconhecendo a existência de interações de conflito e de paz;

Identificar aspetos da herança muçulmana na Península Ibérica;

Identificar/aplicar os conceitos: árabe, muçulmano, mouro, reconquista

A formação do reino de Portugal

Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a formação 
do Reino de Portugal no movimento de conquista cristã, ressaltando 
episódios de alargamento do território e da luta de D. Afonso 
Henriques pela independência;

Referir os momentos-chave de autonomização e reconhecimento da 
independência de Portugal, nomeadamente o Tratado de Zamora e o 
reconhecimento papal da nova potência;

Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, independência, 
reino, monarquia.

Evidências: NOTAS: No 2º Semestre prevê-se a realização de, pelo menos: duas fichas com carácter de avaliação sumativa, uma 
exposição oral de um trabalho de pesquisa.
Exemplo. Ficha de avaliação sumativa, trabalho de pesquisa orientada e respetiva defesa.

2º 

S
E
M
E
S
T
R
E

DOMÍNIO C – DO SÉC. XIII  À UNIÃO IBÉRICA E
RESTAURAÇÃO

C1- PORTUGAL NO SÉCULO XIII E XIV -11 AULAS

As fronteiras do reino
A fixação das fronteiras

Defesa e povoamento do território

Desenvolvimento das atividades económicas

Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais (clero, 
nobreza e povo);
 Sublinhar a importância das comunidades judaica e muçulmana na 
sociedade medieval portuguesa; 

Relacionar a organização do espaço português do século XIII com os 
recursos naturais e humanos e com a distribuição das atividades 
económicas;

Reconhecer a importância assumida pela expansão de feiras e de 
mercados no crescimento económico do século XIII; 



    44
Aulas

A vida quotidiana: 
 na Corte
nas Terras Senhoriais
nos Mosteiros
nos Concelhos
clero
nobreza
povo
carta de foral
comércio interno
comércio externo
produção artesanal

A arte românica

C1.1. A MORTE DE D. FERNANDO E O PROBLEMA
DA SUCESSÃO-7 aulas

Movimentações populares e os grupos em confronto

Resistência à invasão castelhana

Consolidação da independência

O estilo gótico

A nova sociedade
Consequências da revolução política e social

Momentos de autoavaliação, avaliação sumativa, 
entrega e correção, outras atividades—8 aulas

C2-ARRANQUE DA EXPANSÃO PORTUGUESA
DE  PORTUGAL  ÀS  ILHAS  ATLÂNTICAS  E  AO
CABO DA BOA ESPERANÇA- 14 aulas

A exploração económica das Ilhas Atlânticas

A exploração da costa ocidental africana

A chegada à Índia e ao Brasil

O comércio do Oriente

A exploração económica do Brasil

Lisboa quinhentista

Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional levada a cabo 
ao longo do século XIII e reconhecida pelo Tratado de Alcanizes em 
1297; 

Identificar monumentos representativos do período; 

Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, produção 
artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, carta de foral, ordem 
religiosa, mosteiro, tratado.

1383-85 - Um tempo de revolução

Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a crise de 
1383-85;

Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e a 
primeira grande crise portuguesa;

Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de Avis, de 
Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das Regras;

Destacar a importância das Cortes de Coimbra na
 legitimação do novo rei, dando início a uma nova dinastia;

Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota; 
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, crise, 
burguês.

Portugal nos séculos XV e XVI

Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa 
ocidental africana;

Referir a importância do conhecimento dos ventos e das
correntes marítimas para a progressão pela costa ocidental africana;

Identificar os principais navios e instrumentos náuticos utilizados pelos
portugueses na expansão marítima;

Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II;

Localizar territórios do império português quinhentista;

Referir o contributo das grandes viagens para o
conhecimento de novas terras, povos e culturas,
nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares
Cabral e de Fernão de Magalhães;

Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no



C3- DA UNIÃO IBÉRICA À RESTAURAÇÃO DA 
INDEPENDÊNCIA-5 aulas

Morte de D. Sebastião e a Sucessão ao Trono

A perda da Independência

O Domínio Filipino e os Levantamentos Populares

A Revolta do Primeiro de Dezembro de 1640
A Guerra da Restauração

Momentos de autoavaliação, avaliação sumativa, 
entrega e correção, outras atividades—6 aulas

contexto da expansão portuguesa, ressaltando alterações provocadas
pela expansão, nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a 
troca de ideias e de produtos, a submissão violenta de diversos povos
e o tráfico de seres humanos;

Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa;
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença;
Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a sua 
relação com a expansão marítima;
Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, colonização, 
escravo, etnia e migração.

Da União Ibérica à Restauração

Analisar as consequências políticas da morte de D.Sebastião em 
Alcácer-Quibir, 

Evidenciando 1578-80 como o segundo grande momento de crise 
política e social de
Portugal;

Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que 
desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 1640;

Identificar/aplicar o conceito: Restauração.

Evidências: NOTAS: No 2º Semestre prevê-se a realização de, pelo menos: duas fichas com carácter de avaliação sumativa, uma 
exposição oral de um trabalho de pesquisa.
Exemplo. Ficha de avaliação sumativa, trabalho de pesquisa orientada e respetiva defesa.

PESOS RELATIVOS DOS DOMÍNIOS DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS / TEMAS PROGRAMÁTICOS

Domínio A Domínio B Domínio C

 
18% 32 % 50 %

A ponderação atribuída a cada um dos domínios  expressa a sua extensão curricular e  aplica-se  à
totalidade do ano letivo e provas finais.
A avaliação sumativa de cada semestre reporta-se apenas ao conjunto das aprendizagens essenciais
que já foram alvo de ensino.



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 5º ano  

 

Manual adotado: MAXIMO 5 – Maria Augusta Ferreira Neves e Luísa Faria – PORTO EDITORA  
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

10
2 

T
L

) 

VOLUME 1 
NÚMEROS E OPERAÇÕES (NO5) 
ÁLGEBRA (ALG5) 
1-NÚMEROS NATURAIS 

1. Adição e subtração. 
Propriedades 

2. Multiplicação e divisão. 
Propriedades 

3. Critérios de divisibilidade 
4. Máximo divisor comum e 

mínimo múltiplo comum 
Potência de expoente natural. 
Produto de potências. Potência 
de potência. 
Números primos. 
Decomposição de um número 
natural em fatores primos. 

5. Resolução de problemas 
envolvendo o m.d.c. e o m. m.c. 

 
GEOMETRIA E MEDIDA (GM5) 
2-PARALELISMO E 
PERPENDICULARIDADE. ÂNGULOS 
 

1. Paralelismo e 
perpendicularidade 

2. Classificação de ângulos 
3. Pares de ângulos 
4. Ângulos determinados por uma 

secante em duas retas 
Planificação de sólidos 
geométricos. 

 
 

 
. Identificar números primos e números compostos e decompor um 
número em fatores primos.  
. Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar 
exemplos e utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e máximo 
divisor comum na resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos 
. Conceber e aplicar estratégias da resolução de problemas, em 
contextos matemáticos e não matemáticos. 
. Compreender e construir explicações e justificações matemáticas, 
incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 
 
 
 
 
 
. Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas 
propriedades e nas relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicando os critérios utilizados. 
. Identificar e desenhar planificações de sólidos geométricos e 
reconhecer um sólido a partir da sua planificação. 
. Exprimir a amplitude de um ângulo em graus e identificar ângulos 
complementares, suplementares, adjacentes, alternos internos e 
verticalmente opostos. 
. Conceber e aplicar estratégias da resolução de problemas usando 
ideias geométricas, em contextos matemáticos e não matemáticos 
e avaliando a plausibilidade dos resultados. 
. Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso 
a exemplos e contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 

NÚMEROS E OPERAÇÕES (NO5)  
ÁLGEBRA (ALG5)  
3-NÚMEROS RACIONAIS  

1. A fração como parte de um 
todo. 

5. Números racionais 

 
. Representar números racionais não negativos na forma de fração, 
decimal e percentagem, e estabelecer relações entre as diferentes 
representações, incluindo o numeral misto. 
. Comparar e ordenar números racionais não negativos, em 
contextos diversos, com e sem recurso à reta numérica. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, atividades práticas de papel e lápis e testes.              



 

 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
2º

 S
E

M
E

S
T

R
E

 (
10

0 
T

L
) 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES (NO5)  
ÁLGEBRA (ALG5) (continuação) 
3-NÚMEROS RACIONAIS  

 

2. Frações equivalentes. 
Simplificação de uma fração 

3. Comparação e ordenação de 
números racionais 

4. Adição e subtração de 
números racionais  

5. Numeral misto. Expressões 
numéricas 

6. Percentagens. 
Arredondamentos 

 

 

 

 

 

 
VOLUME 2 
GEOMETRIA E MEDIDA (GM5) 

4.TRIÂNGULOS E PARALELOGRAMOS 

 

1. Polígonos 
2. Triângulos. Soma dos ângulos 

internos de um triângulo 
3. Triângulos. Ângulos externos 
4. Construção de triângulos. 

Critérios de igualdade de 
triângulos 

5. Relação entre elementos de 
um triângulo 

6. Paralelogramos 
 

 

 

 

 

 
. Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das 
operações, e utilizá-las em diferentes contextos, analisando o efeito 
das operações sobre os números. 
. Adicionar e subtrair números racionais não negativos nas diversas 
representações, recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos e fazer 
estimativas plausíveis 
. Usar as propriedades das operações adição e subtração e a 
prioridade das operações no cálculo do valor de expressões 
numéricas respeitando o significado dos parêntesis, com números 
racionais não negativos. 
. Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e 
compor situações que possam ser representadas por uma expressão 
numérica. 
. Conceber e aplicar estratégias da resolução de problemas 
envolvendo expressões numéricas, em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 
. Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização e de 
compreender e construir explicações e justificações matemáticas e 
raciocínios lógicos, incluindo o recurso a exemplos e 
contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão 
e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 
 
 
. Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas 
propriedades e nas relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicando os critérios utilizados. 
. Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a 
exemplos e contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão 
e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 
. Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua construção e 
na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 
. Reconhecer casos de possibilidade de construção de triângulos e 
construir triângulos a partir de elementos dados (amplitude de 
ângulos, cumprimento de lados). 
. Conceber e aplicar estratégias da resolução de problemas usando 
ideias geométricas, em contextos matemáticos e não matemáticos e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 
. Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a 
exemplos e contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão 
e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 
 

 
 
 



 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

10
0 

T
L

) 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS (OTD5) 
5.ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS 

Variáveis qualitativas e quantitativas 

1. Tabelas de frequências 
absolutas e relativas 

2. Gráficos de barras 
Moda e amplitude 

3. Resolução de problemas 
 
 
 
GEOMETRIA E MEDIDA (GM5) 
 

6.ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 
 

1. Área de um retângulo 
2. Alturas de um paralelogramo. 

Área de um paralelogramo 
3. Alturas de um triângulo. Área 

de um triângulo 
4. Resolução de problemas 

envolvendo áreas e 
perímetros 

 
 

 

. Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa e quantitativa. 

. Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de 
frequência absoluta e relativa, diagramas de caule e folhas e gráficos 
de barras e interpretar a informação representada. 
. Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de 
dados em contextos familiares variados e utilizar medidas 
estatísticas (moda e amplitude) para os interpretar e tomar decisões. 
. Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e 
conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se 
nos dados recolhidos e tratados. 

 

 
 
 
. Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de perímetros 
e áreas de paralelogramos e triângulos, e usá-las na resolução de 
problemas em contextos matemáticos e não matemáticos. 
. Calcular perímetros e áreas de polígonos, por enquadramento ou 
por decomposição de figuras planas. 
. Conceber e aplicar estratégias da resolução de problemas usando 
ideias geométricas, em contextos matemáticos e não matemáticos e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 
. Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a 
exemplos e contraexemplos. 
. Exprimir oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão 
e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (conversões, notações, terminologia e simbologia). 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, atividades práticas de papel e lápis e testes.              
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 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de TIC – 5º ano  

 

A disciplina TIC lecionada no 5º ano funciona em regime semestral, da seguinte forma: 

➢ 1º Semestre – Turno 1 de cada turma 

➢ 2º Semestre – Turno 2 de cada turma 

 
Nenhum manual foi adotado. 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

(1
9 

T
L)

 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E 
RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS 

Segurança 

⬧ Utilização de ferramentas 
digitais 

⬧ Navegação na Internet 

⬧ Ergonomia na utilização do 
computador e/ou outos 
dispositivos eletrónicos 

⬧ Regras de utilização e criação 
de palavras passe 

Direitos de autor 

⬧ Normas 

 

INVESTIGAR E PESQUISAR 

Pesquisa e análise de informação  

⬧ Utilização do navegador web 

⬧ Pesquisa de informação 

⬧ Estratégias de investigação, 
pesquisa e análise de 
informação 

Organização e gestão da 
informação 

⬧ Gestão de pastas e ficheiros 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAR E COLABORAR 

Ferramentas de comunicação e 
colaboração 

⬧ Comunicação síncrona 

⬧ Comunicação assíncrona 

⬧ Colaboração em ambientes 
fechados 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo capaz de:  

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
sociedade e no dia a dia;  

• Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas digitais 
e de navegação na Internet e adotar comportamentos em conformidade;  

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou 
outros dispositivos eletrónicos;  

• Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade 
de registar as fontes;  

• Entender as regras para criação e utilização de palavras-chave seguras.  

 

 

 

O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de:  

• Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar online;  

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações 
pertinentes;  

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e 
funções simples de pesquisa;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e pesquisa;  

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para 
apoiar o processo de investigação e pesquisa online;  

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo 
com o tema a desenvolver;  

• Analisar criticamente a qualidade da informação;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a 
organização e gestão da informação.  

 

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e 
colaboração, sendo capaz de:  

• Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a 
colaboração;  

• Selecionar as soluções tecnológicas, mais adequadas, para realização de 
trabalho colaborativo e comunicação que se pretendem efetuar no âmbito de 
atividades e/ou projetos;  

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e 



 

 

Apresentação e partilha 

⬧ Documentos de texto 

⬧ Apresentações eletrónicas 

⬧ Aplicações 

 

 

CRIAR E INOVAR 

Processador de texto 

⬧ Gerir documentos 

⬧ Utilizar conteúdos obtidos em 
pesquisas 

⬧ Localizar e substituir 
informação 

⬧ Formatar documentos 

⬧ Inserir objetos (imagens, 
tabelas, etc.) 

⬧ Manusear objetos 

⬧ Personalizar esquema de 
página 

⬧ Personalizar cabeçalhos e 
rodapés 

 
Apresentações Multimédia 

⬧ Gerir apresentações 

⬧ Inserir e editar diapositivos 

⬧ Aplicar e personalizar temas 

⬧ Inserir objetos na 
apresentação (imagens, 
tabelas, diagramas, etc.) 

⬧ Manusear objetos 

⬧ Transições entre diapositivos 

⬧ Animar objetos 

⬧ Utilizar modo de 
apresentação 

 

colaboração em ambientes digitais fechados; 

•  Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados. 

 

 

 

 

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, 
explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz 
artefactos digitais criativos, sendo capaz de:  

• Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações digitais sobre 
processadores de texto explorando várias plataformas;  

• Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais abordadas;  

• Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, 
explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz 
artefactos digitais criativos, sendo capaz de:  

• Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações digitais sobre produção 
de apresentações eletrónicas explorando várias plataformas;  

• Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais abordadas;  

• Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 

- Participação na aula, trabalhos individuais / trabalhos de projeto e trabalhos de pesquisa. 

 
 
 

5º 
ANO 

DOMÍNIOS DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE E RESPEITO 

EM AMBIENTES DIGITAIS 
INVESTIGAR E PESQUISAR COLABORAR E COMUNICAR CRIAR E INOVAR 

20 % 20 % 20 % 40 % 

 
 
 

Outubro de 2021 
 



Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Planificação Anual da Disciplina de EMRC – 5.º Ano

ANO LETIVO DE 2021-22

Manual adoptado: 5.º Ano | Conta Comigo! | ISBN: 978.972.8690.86.1                                             

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

O aluno deve ficar capaz de: 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E

VIVER JUNTOS 

Mudar faz parte da vida 
Os grupos a que pertenço.
Deus estabelece uma aliança com a 
humanidade.
A aliança, condição facilitadora da relação 
entre as partes 
A igual dignidade das pessoas 
A fidelidade à palavra dada 

ADVENTO E NATAL 

Vem aí o Natal
Deus, a grande esperança de Israel
Emanuel: o Messias esperado, 
a nova aliança de Deus com a 
Humanidade. 
O nascimento de Jesus:
a palavra e o amor de Deus que chegam 
até nós
A nova aliança, Jesus, o cumprimento da 
esperança de lsrael
o Advento: tempo de espera e de 
esperança
Figuras do Advento
O Natal: representação artística e 
tradições 
Jesus, Deus connosco na história
O recenseamento.
A esperança cristâ
É urgente construir uma sociedade mais 
justa!

Compreender a mudança, como uma constante na 
vida e como fator de crescimento; (CN;CD)
 Valorizar a diversidade dos membros em todos os 
grupos como fator de enriquecimento; (CN; CD)
 Saber que os cristãos aprendem com Deus a 
comprometer-se numa vida com os outros, tal como 
estabelecido na Aliança; (Port) 
Reconhecer a pertinência das regras no 
funcionamento da vida em sociedade; (Port; EV; ET; 
CD) 
Assumir valores essenciais para uma convivência 
pacífica e facilitadora da relação interpessoal. (EV; ET; 
CD) 

Compreender as manifestações culturais e artísticas 
das comunidades cristãs relativas ao Advento e Natal; 
(EV; ET;CD) 
Reconhecer o Advento como tempo de preparação 
para o Natal; (EV) 
Identificar as figuras do Advento e Natal; (Port; EV; 
EM) 
Conhecer a situação histórica do nascimento de Jesus; 
(Port) 
Saber que o Natal é a celebração do Nascimento de 
Jesus e a realização da esperança cristã; (Port; EV; EM) 
Assumir a construção de uma sociedade mais justa, 
humana e responsável de acordo com a mensagem de 
Jesus. (HGP; Port; EV; ET; EM)

Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * 
Empenho * Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * 
Fichas de trabalho * Aplicação de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * 
Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo.

1/2



2º
 S

E
M

E
S

T
R

E A FAMÍLIA, COMUNIDADE DE AMOR
A família, 
O valor e missão da família 
O projeto de Deus para a família na 
mensagem bíblica
A família no tempo de Jesus
Comunhão de pessoas que vivem no amor 
Participação e corresponsabilidade na vida 
em família. 
O lugar dos mais velhos em ambiente 
familiar

Identificar as funções da família; (Port; CD) 
Reconhecer a família como projeto de vida; (CD) 
Interpretar o projeto cristão para a família; (Port; CD) 
Assumir valores e gestos do amor na vida familiar. 
(Port; ET; CD)

CONSTRUIR A FRATERNIDADE 
Significado de "fraternidade" 
Somos irmãos 
Temos uma origem comum
Somos dotados de razão e consciência
Iguais em dignidade 
O universo e a terra são a nossa casa 
O amor universal de Deus. 
A vida em comunidade dos primeiros cristãos
As fragilidades e ameaças à fraternidade 
O mal moral 
A crueldade das guerras
A mensagem cristã sobre o perdão
Construir um mundo fraterno
Libertar-nos do que nos faz menos 
humanos.. 
Procurar a paz reconhecendo que erramos
A regra de ouro. 
O bem comum e o cuidado do outro
Ser missionário 
Céu ou inferno estar junto ou fora de Deus

Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social
e religioso; (Port; CD)
Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; (Port;
CN; CD)
Reconhecer nas primeiras comunidades cristãs um 
modelo de fraternidade; (Port)
Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo e de 
outras tradições religiosas; (Port; CD)
Promover o valor do perdão nas relações 
interpessoais; (Port; CD)
Comprometer-se na construção de um mundo 
fraterno que promove o bem comum e o cuidado do 
outro. (Port; CN; ET; EV; CD)

Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * 
Empenho * Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * 
Fichas de trabalho * Aplicação de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * 
Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo.

5Ano: Unidades

VIVER JUNTOS 
ADVENTO E NATAL 
A FAMÍLIA, COMUNIDADE DE AMOR 
CONSTRUIR A FRATERNIDADE 

1/2



                                                                     

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Português. – 5.º ano 
Ano Letivo de 2021/2022 

 
 

 
Manual adotado: Livro Aberto 
 

 Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   

1º
 S

em
e

st
re

 

 
Leitura 
Texto de enciclopédia e de dicionário, 
notícia, carta, entrevista, texto 
publicitário, retrato, sumário*, roteiro*. 
(*Opcional.) 

Texto de características: narrativas; 
descritivas. 
Aspetos nucleares do texto. 
Intenção do autor. 
Foco da pergunta ou instrução. 
Opinião crítica textual. 
Fluência de leitura: palavras e textos. 
Inferências: sentidos contextuais; 
relacionação de informações; relações 
de semelhança e de oposição. 

Informação essencial e acessória 
 
 
Educação Literária 
Textos da literatura para crianças e 
jovens, da tradição popular e 
adaptações de clássicos (obras e 
textos obrigatórios); outros textos 
literários selecionados (PNL). 
Expressão de ideias e pontos de vista. 
Inferências. 
Aspetos nucleares. 
Inferências, sentidos contextuais. 
Relações intertextuais. 
 
Géneros literários: fábula e lenda. 
Texto narrativo: personagens (principal 
e secundária), narrador, contextos 
temporal e espacial, ação; relações 
entre personagens e entre 
acontecimentos. 
Inferências. 
Reescrita de texto com alterações. 

Recursos expressivos: comparação. 

Análise de título e antecipação de 
tema. 

Informação essencial e acessória. 

Leitura expressiva. 

 
Escrita 
 

LEITURA 

• Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 
finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio 
publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes). 

•Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 
finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 
leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros 
e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa […] (no mínimo, 
um livro infantojuvenil, […] duas lendas, três contos de autor […] – 
selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e 
da tradição popular).  

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: 
personagens, narrador, contexto temporal e espacial, ação.  

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente […] comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas […].  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

•Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 



Géneros escolares: texto de 
características expositivas. 

Textos de características: narrativas; 
descritivas. 
Guião de entrevista; Carta. 
Paráfrase. 
Reescrita de textos com alterações. 

 
Planificação de texto: registo, 
hierarquização e articulação de ideias. 

 
Textualização: ortografia e 
acentuação; pontuação e tipos de 
frase; parágrafos; construção frásica 
(concordância entre os elementos da 
frase); vocabulário específico. 

Revisão de texto: planificação, tema, 
categoria ou género, estrutura, 
correção linguística. 

Caligrafia. 

 

Oralidade 

Registo de informação (tomar notas). 

Princípio de cooperação. 

Pergunta, resposta; explicação. 

Intenção do locutor. 

Tema/ assunto. 

Informação essencial e acessória. 

Facto e opinião. 

Reconto. 

Manifestação de reação pessoal ao 
texto ouvido. 

Estruturas gramaticais: concordância, 
adequação de tempos verbais, 
expressões adverbiais de tempo. 

 

Gramática 

Ordem alfabética. 

Monossílabo, dissílabo, trissílabo, 
polissílabo. 
Sílaba tónica e sílaba átona. 
Palavras agudas, graves e esdrúxulas. 
Tipos de frase. 
Pontuação. 
Sinonímia e antonímia 
Discurso direto e discurso indireto. 
Nome. 
Determinante. 
Adjetivo. 
Modos e tempos verbais (verbos 
regulares e verbos irregulares): 
formas finitas – indicativo (pretérito 
mais-que-perfeito composto); formas 

leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros 
e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)). 

 
 

ESCRITA 

• Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais.  

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

• Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 

• Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

 

ORALIDADE 

Compreensão 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  

• Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 

Expressão 

• Preparar apresentações orais ([…] reconto […]) individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista.  

• Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

 

GRAMÁTICA 

• Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) 
e verbo auxiliar […]. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito 
(simples e composto) do modo indicativo. 

• Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

• Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

• Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

• Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

• Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

 
Retoma de conhecimentos do 1.º ciclo: 

• monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo; 
• sílaba tónica e sílaba átona; palavras agudas, graves e esdrúxulas; 



não finitas – infinitivo (impessoal) e 
particípio. 

Verbo: principal e auxiliar (dos tempos 
compostos). 

Pronome pessoal. 
Pronome pessoal em adjacência 
verbal: pronomes átonos em frases 
afirmativas e negativas. 

. 

 

• discurso direto e discurso indireto; 
• nome, determinante, adjetivo, pronome pessoal 
• pronome pessoal em adjacência verbal; 
• conjugação verbal: infinitivo; modo indicativo (presente, pretérito 
perfeito e imperfeito, futuro); 

• tipos de frase; sinonímia e antonímia. 

NOTAS: No 1º Semestre prevê-se a realização de: 

 Atividades de avaliação classificativa de compreensão do oral  

 Atividades de avaliação classificativa de leitura/compreensão da leitura e gramática 

 Atividades de avaliação classificativa de apresentação oral  

  Fichas de trabalho  

 Atividades de avaliação classificativa de escrita  

 Observação direta do trabalho da aula 

 Grelha de observação e registo de comportamentos e atitudes  

2º
 S

em
e

st
re

 

 
Leitura 
 
Inferências: sentidos contextuais; 
relacionação de informações; relações 
de semelhança e de oposição. 

Sínteses parciais; questões 
intermédias; antecipação de 
conteúdos; foco da pergunta ou da 
instrução. 

Aspetos nucleares do texto. 
Informação essencial e acessória 
(tomada de notas). 
Fluência de leitura: palavras e textos. 
Leitura expressiva. 
Leitura dramatizada. 
 
Educação Literária 
 
Textos da literatura para crianças e 
jovens (obras e textos obrigatórios); 
outros textos literários selecionados 
(PNL). 

Texto narrativo: personagens 
(principal e secundária), narrador, 
contextos temporal e espacial, ação; 
relações entre personagens e entre 
acontecimentos. 

Sentidos da linguagem figurada; 
recursos expressivos: onomatopeia, 
enumeração, personificação, 
comparação. 

Relações intertextuais: semelhanças e 
contrastes. 
Expressão de sentimentos, ideias e 
pontos de vista. 
Inferências. 
Reescrita de texto com alterações. 
Composição de texto por imitação 
criativa. 
 
Texto dramático. 
Personagens: caracterização. 
Inferências. 
Aspetos nucleares do texto. 
Paráfrase. Opinião crítica. 
 
Texto poético: estrofe (terceto, 
quadra, quintilha) e verso rimado e 
livre; sílaba métrica e sílaba 

LEITURA 

• Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 
finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia […], notícia […] (em 
diversos suportes).  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): […] entrevista […] (em diversos suportes 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 
leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros 
e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa […] (no mínimo, 
um livro infantojuvenil […] – selecionados da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular).  

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: 
personagens, narrador, contexto temporal e espacial, ação.  

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente personificação, comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 
leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros 



gramatical; tema. 
Expressão de sentimentos, ideias e 
pontos de vista. 

Relações entre personagens e entre 
acontecimentos. 

Relações intertextuais: semelhanças e 
contrastes. 
Leitura e declamação de poemas. 
Sentidos da linguagem figurada; 
recursos expressivos: onomatopeia, 
enumeração, personificação, 
comparação. 

Composição de texto por imitação 
criativa. 
 
 
Escrita 
Reescrita de textos. 
Paráfrase. 
Convite*. (*Opcional.) 
Texto de características narrativas. 
Texto de opinião. 
Planificação de texto: registo, 
hierarquização e articulação de ideias. 

Textualização: pontuação; parágrafos; 
coesão textual (repetições, 
substituições por sinónimos, por 
expressões equivalentes e por 
pronomes pessoais, referência por 
possessivos, conectores discursivos), 
ortografia e acentuação; tipos de 
frase; parágrafos; vocabulário 
específico; 

 
Revisão de texto: planificação, tema, 
categoria ou género, estrutura, 
correção linguística. 

 
Oralidade 
Reconto; paráfrase. 
Pesquisa e registo de informação. 
Informação essencial e acessória. 
Princípio de cooperação. 
Informação, explicação; pergunta, 
resposta. 
Compreensão e expressão oral. 
Vocabulário: adequação. 
Planificação do discurso (tópicos). 
Estruturas gramaticais: concordância, 
adequação de tempos verbais, 
expressões adverbiais de tempo. 
Intenção do locutor. 
Informação, explicação; pergunta, 
resposta. 
Informação essencial e acessória. 
Argumentação favorável e 
desfavorável. 

Manifestação de reação pessoal ao 
texto ouvido. 
Reconto; paráfrase. 
Tema / assunto. 
Registo de informação. 
 

Gramática 
 
Pronome demonstrativo e possessivo. 
Paradigmas flexionais dos verbos 
regulares. 
Modos e tempos verbais (verbos 
regulares e verbos irregulares): formas 
finitas – imperativo. 
Advérbio. 

e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza […] lírica e dramática (no 
mínimo, […] quatro poemas […] e um texto dramático – selecionados da 
literatura para a infância […]).  

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente personificação, comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Fazer declamações e representações teatrais. 

 
ESCRITA 

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

• Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 

• Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

•Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

ORALIDADE 

Compreensão 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  

• Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores.  

Expressão 

• Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista.  

• Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

Compreensão 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  

• Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores.  



Preposição. 
Quantificador numeral. 
Classes de palavras-revisões. 
Família de palavras. 
Funções sintáticas: sujeito (simples e 
composto), predicado; complemento 
direto; complemento indireto. 

Funções sintáticas: vocativo. 
Palavras complexas; radical e afixos. 
Derivação de palavras por afixação 
(prefixação e sufixação). 

Família de palavras. 
Sinonímia e antonímia. 

 

 

Expressão 

• Preparar apresentações orais ([…] tomada de posição) individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista.  

• Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

GRAMÁTICA 

• Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) 
e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito 
(simples e composto) do modo indicativo. 

• Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: 
sujeito (simples e composto) […], predicado; complemento (direto e 
indireto).  

• Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

• Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical 
e afixos), com diversas finalidades ([…] formar famílias de palavras).  

• Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

 

Retoma de conhecimentos do 1.º ciclo: 

• onomatopeia; 

• sinonímia e antonímia; 

• pronome demonstrativo e possessivo, advérbio, preposição, 
quantificador numeral; 

• conjugação verbal: modo imperativo. 

• Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: 
sujeito (simples e composto), vocativo, predicado; complemento (direto e 
indireto).  

• Identificar a classe das palavras: […] conjunção. 

• Distinguir frases simples de frases complexas.  

• Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

• Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical 
e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, integrar na 
classe gramatical, formar famílias de palavras).  

• Compreender a composição como processo de formação de palavras1. 
1Revisão: derivação. 

• Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade.  

NOTAS: No 2º Semestre prevê-se a realização de: 

 Atividades de avaliação classificativa de compreensão do oral  

 Atividades de avaliação classificativa de leitura/compreensão da leitura e gramática 

 Atividades de avaliação classificativa de apresentação oral  

  Fichas de trabalho  

 Atividades de avaliação classificativa de escrita  

 Observação direta do trabalho da aula 

 Grelha de observação e registo de comportamentos e atitudes  

 


