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 Domínios / Temas / 
Conteúdos 

  

Oralidade 

 

Compreensão/Expressão 

 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO  DO ENSINO BÁSICO

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada - 2º Ano 

Português  
_______________________________________________

de Paula Melo e Marisa Costa, Texto Editora 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

- Compreensão de textos em diferentes suportes 
de informação relevante para um determinado objetivo, como informar, 
expor, narrar, descrever. 

- Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para distinção 
entre facto e opinião; registo de informação relevante (por
paráfrase); Identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais;  

- Participação em atividades de expressão oral orientada, como debates, 
discussões, resumos, discursos, com vocabulário variado e fra
individualmente ou em grupo, respeitando regras e papéis específicos.

- Produção de discursos preparados para apresentação a público restrito (à 
turma, a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades: expor 
trabalhos simples relacionados com temas disciplinares e interdisciplinares, 
realizados com o apoio do professor ou em grupo.

- Avaliação de discursos tendo em conta a adequação à situação de 
comunicação; narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; narrar situações imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a imaginação, a expressão linguística e a competência 
comunicativa; recontar histórias  lidas em livros para recomendar um livro aos 
colegas.  

- Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares com o 
Estudo do Meio, Matemática e Expressões. 

- Registo de informação relevante por meio de esquema.
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DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO  DO ENSINO BÁSICO 

________________ 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para: seleção 
de informação relevante para um determinado objetivo, como informar, 

Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para distinção 
entre facto e opinião; registo de informação relevante (por meio de 
paráfrase); Identificação de informação explícita e dedução de informação 

Participação em atividades de expressão oral orientada, como debates, 
discussões, resumos, discursos, com vocabulário variado e frases complexas, 
individualmente ou em grupo, respeitando regras e papéis específicos. 

Produção de discursos preparados para apresentação a público restrito (à 
turma, a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades: expor 

dos com temas disciplinares e interdisciplinares, 
realizados com o apoio do professor ou em grupo. 

Avaliação de discursos tendo em conta a adequação à situação de 
comunicação; narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 

mas a resolver; narrar situações imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a imaginação, a expressão linguística e a competência 
comunicativa; recontar histórias  lidas em livros para recomendar um livro aos 

didáticos interdisciplinares com o 

Registo de informação relevante por meio de esquema. 



 

ANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura/ 

Educação Literária em 
articulação com Oferta 
Complementar 

(Ler abaixo, na planificação 
de OC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

planificação 

- Manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem: 
estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido; reconstruir o texto 
a partir de pistas linguísticas e de conteúdo; segmentar textos em unidades de 
sentido. 

- Compreensão de textos através de atividades que impliquem mobilizar 
experiências e saberes interdisciplinares, como: 
partir de pistas linguísticas; inferir, deduzir informação a partir do texto; 
localizar informação explícita. 

- Leitura e escuta ativa de obras literárias e textos da tradição popular,  
(poemas, textos dramáticos, contos de fadas, lengalengas, trava
poemas…) 

- Antecipação de ações narrativas a partir de sequências de descrição e de 
narração. 

- Pesquisa e seleção de informação essencial, com recurso à WEB.

- Apresentações gráficas, orais e digitais. 

- Participação em concursos/projetos de leitura. 

 
- Modificação textual com recurso à manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), bem como à alteração de perspetiva 
ou descrição de personagens. 

- Revisão e aperfeiçoamento textual, o que implica reler, avaliar (com recurso 
a auto e heteroavaliação) e  corrigir. 

- Planificação do que se vai escrever através de procedimentos que 
impliquem, por exemplo, decidir o tema e a situação da escrita, definir o 
objetivo da escrita; decidir o destinatário do texto; conhecer as 
características do género textual que se pretende escrever.

- Textualização individual e/ou em grupo a partir do texto prévio, o que 
implica reformulação do conteúdo à medida que se vai escrevendo.

- Preparação da versão final, que implica passar a limpo (adequado para 
editar e reproduzir textos). 

- Formulação de questões (questão aula) acerca da língua a partir da 
observação de elementos e de usos. 

 

- Realização de exercícios de escrita (fichas de trabalho, questionários, 
com aplicação de regras de ortografia e de conceitos gramaticais.

.- Exercitação de construções frásicas e textuais em que seja possível expand
ampliar, associar elementos. 

- Realização de exercícios interativos em diferentes plataformas ou suportes 
digitais. 

- Realização e registo do trabalho de sala de aula. 
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Manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem: 
estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido; reconstruir o texto 

linguísticas e de conteúdo; segmentar textos em unidades de 

Compreensão de textos através de atividades que impliquem mobilizar 
 extrair informação implícita a 

r, deduzir informação a partir do texto; 

ativa de obras literárias e textos da tradição popular,  
contos de fadas, lengalengas, trava-línguas, 

rrativas a partir de sequências de descrição e de 

Pesquisa e seleção de informação essencial, com recurso à WEB. 

 

manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), bem como à alteração de perspetiva 

Revisão e aperfeiçoamento textual, o que implica reler, avaliar (com recurso 

Planificação do que se vai escrever através de procedimentos que 
impliquem, por exemplo, decidir o tema e a situação da escrita, definir o 
objetivo da escrita; decidir o destinatário do texto; conhecer as 

ende escrever. 

Textualização individual e/ou em grupo a partir do texto prévio, o que 
implica reformulação do conteúdo à medida que se vai escrevendo. 

Preparação da versão final, que implica passar a limpo (adequado para 

Formulação de questões (questão aula) acerca da língua a partir da 

chas de trabalho, questionários, jogos…) 
com aplicação de regras de ortografia e de conceitos gramaticais. 

ercitação de construções frásicas e textuais em que seja possível expandir, 

Realização de exercícios interativos em diferentes plataformas ou suportes 

Realização e registo do trabalho de sala de aula.  



 

__________________________________________________________
 

Manual adotado: “PLIM! Matemática 
 

 
Domínios / Temas / Conteúdos

 

 
Geometria e Medida 
 
 
 
 
 
 
⮚  Números e 
operações  
 
Números naturais 
 
 
 
 
Resolução de problemas
 
Raciocínio matemático 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matemática  
__________________________________________________________

“PLIM! Matemática - 2.º”, de Célia Mestre e Henrique Gonçalves

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de 

Resolução de problemas 

 

- Realização de operações para exploração 
matemáticas. 

- Realização de projetos, explorações, investigações, resolução de 
problemas, exercícios, jogos que favoreçam as aprendizagens 
matemáticas com sentido prático. 

- Utilização de materiais manipuláveis e outros recursos, 
tecnologia digital e a calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem. 

- Realização de cálculos recorrendo a diferentes estratégias de 
 cálculo mental e  usando algoritmos, em contextos diversos.

-    Utilização de números racionais não negativos com o  significado de 
parte-todo, quociente, medida e operador, em contextos matemáticos 
e não matemáticos. 

- Análise e interpretação de situações de contextos reais, 
transformando-as em problemas e resolvendo

- Descrição de figuras bi e tridimensionais, identificando as suas 
propriedades (no caso das figuras planas, incluindo a identificação das 
suas simetrias). 

- Desenho de polígonos, recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas, no geoplano e em papel ponteado
quadrangular). 

- Utilização de unidades de medida convencionais do SI e 
instrumentos de medida, em contextos reais diversos (da sala e do 
exterior).  

- Interpretação de calendários e horários e relacionar medidas de 
grandezas com os números racionais não negativos, em situações do 
quotidiano. 

- Resolução de problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos, através de questões de aula.

- Resolução e formulação de problemas recorrendo à 
dados e à sua organização e representação, à análise de estratégias 
variadas de resolução, e apreciação dos resultados obtidos.
 
- Análise do próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem,  através de f
ou sem consulta, de hétero ou auto-avaliação), de  jogos educativos e 
do uso das plataformas digitais. 
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__________________________________________________________ 
, de Célia Mestre e Henrique Gonçalves, Texto Editora 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

Realização de operações para exploração de propriedades e regras 

Realização de projetos, explorações, investigações, resolução de 
problemas, exercícios, jogos que favoreçam as aprendizagens 

Utilização de materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de 
tecnologia digital e a calculadora, na resolução de problemas e em 

Realização de cálculos recorrendo a diferentes estratégias de 
cálculo mental e  usando algoritmos, em contextos diversos. 

de números racionais não negativos com o  significado de 
todo, quociente, medida e operador, em contextos matemáticos 

Análise e interpretação de situações de contextos reais, 
as em problemas e resolvendo-as. 

ição de figuras bi e tridimensionais, identificando as suas 
propriedades (no caso das figuras planas, incluindo a identificação das 

Desenho de polígonos, recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas, no geoplano e em papel ponteado (malha 

Utilização de unidades de medida convencionais do SI e 
instrumentos de medida, em contextos reais diversos (da sala e do 

Interpretação de calendários e horários e relacionar medidas de 
is não negativos, em situações do 

Resolução de problemas que requeiram a aplicação de 
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos, através de questões de aula. 

Resolução e formulação de problemas recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e representação, à análise de estratégias 
variadas de resolução, e apreciação dos resultados obtidos. 

Análise do próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem,  através de fichas de trabalho (com 

avaliação), de  jogos educativos e 



 

ANUAL 

 
 
Comunicação matemática
 
➢ Números e 
operações  
 
 
 
Números racionais não 
negativos 
Operações com 
números decimais 
 
 
 
Multiplicação/Divisão 
 
 
 
Figuras geométricas  
 
 
 
➢ Resolução de 
problemas 
 
Raciocínio matemático 
 
Comunicação 
matemática 

Comunicação matemática 

 

-- Identificação de elementos importantes e a sua ordenação na 
execução de uma tarefa, criando oportunidades para os alunos 
decomporem a tarefa em partes mais simples, diminuindo desta forma a 
sua complexidade. 

- Comunicação utilizando linguagem matemática, 
escrito, para descrever, explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, representações de dados e interpretações realizadas, 
discutindo argumentos e criticando argumentos dos outros.

- Procura de semelhanças e identificação de padrões comuns a outros 
problemas já resolvidos de modo a aplicar, a um problema em 
resolução, os processos que anteriormente se tenham revelado úteis.

- Promoção do desenvolvimento de práticas que visem estruturar, passo 
a passo, o processo de resolução de um problema, incentivando os 
alunos a criarem algoritmos que possam descrever essas etapas 
nomeadamente com recurso à tecnologia, promovendo a criatividade e 
valorizando uma diversidade de resoluções e representações que 
favoreçam a inclusão de todos. 

- Promoção de discussão com toda a turma sobre algoritmos familiares 
aos alunos, de forma a conduzir à sua compreensão.

- Definição de estratégias de testagem e "depuração" (ou correção) 
quando algo não funciona da forma esperada ou tem alguma 
“imprecisão”, com o intuito de encontrarem erros e melhorarem os seus 
processos, incentivando a sua perseverança no trabal
e promovendo progressivamente a construção da sua autoconfiança.

-    Exploração, análise e interpretação de situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com 
sentido (conceitos, operações, propriedades
matemáticos). 

- Formulação de questões a partir de situações familiares variadas e 
recolher e organizar dados de diferentes formas, respondendo às 
questões formuladas. 

- Utilização de gráficos circulares (25%, 50% e 75%), gráficos 
e diagramas de caule e folhas na organização e representação de dados.

- Incentivar os alunos a definirem estratégias de testagem e 
"depuração" (ou correção) quando algo não funciona da forma esperada 
ou tem alguma “imprecisão”, com o intuito de encontrarem erros e 
melhorarem os seus processos, incentivand
trabalho em Matemática e promovendo progressivamente a construção 
da sua autoconfiança. 
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Identificação de elementos importantes e a sua ordenação na 
oportunidades para os alunos 

decomporem a tarefa em partes mais simples, diminuindo desta forma a 

Comunicação utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, representações de dados e interpretações realizadas, 
discutindo argumentos e criticando argumentos dos outros. 

Procura de semelhanças e identificação de padrões comuns a outros 
problemas já resolvidos de modo a aplicar, a um problema em 

que anteriormente se tenham revelado úteis. 

Promoção do desenvolvimento de práticas que visem estruturar, passo 
a passo, o processo de resolução de um problema, incentivando os 
alunos a criarem algoritmos que possam descrever essas etapas 

m recurso à tecnologia, promovendo a criatividade e 
valorizando uma diversidade de resoluções e representações que 

Promoção de discussão com toda a turma sobre algoritmos familiares 
preensão. 

Definição de estratégias de testagem e "depuração" (ou correção) 
quando algo não funciona da forma esperada ou tem alguma 
“imprecisão”, com o intuito de encontrarem erros e melhorarem os seus 
processos, incentivando a sua perseverança no trabalho em Matemática 
e promovendo progressivamente a construção da sua autoconfiança. 

Exploração, análise e interpretação de situações de contextos 
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com 
sentido (conceitos, operações, propriedades, regras e procedimentos 

Formulação de questões a partir de situações familiares variadas e 
recolher e organizar dados de diferentes formas, respondendo às 

Utilização de gráficos circulares (25%, 50% e 75%), gráficos de barras 
e diagramas de caule e folhas na organização e representação de dados. 

Incentivar os alunos a definirem estratégias de testagem e 
"depuração" (ou correção) quando algo não funciona da forma esperada 
ou tem alguma “imprecisão”, com o intuito de encontrarem erros e 
melhorarem os seus processos, incentivando a sua perseverança no 
trabalho em Matemática e promovendo progressivamente a construção 



 

________________________________________________
Manual adotado: “PLIM! Estudo do Meio

 
 

Domínios / Temas / Conteúdos

ANUAL 

Sociedade 

- À descoberta de si 
mesmo 
- A vida em sociedade
- O corpo 
-  Modos de vida e 
função de alguns temas da 
sociedade 
- Segurança do meu 
corpo 

- À descoberta dos 
outros e das instituições

- À descoberta dos 
materiais e objetos 

-  

Natureza 

- Os seres vivos 

- À descoberta do 
ambiente natural 

Sociedade/ 

natureza/ 

Tecnologia 

- Meios de 
comunicação 

 

 

Estudo do Meio  
________________________________________________

“PLIM! Estudo do Meio - 2.º”, de Lília Espadinha e Maria João Dimas, 

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

À descoberta de si 

A vida em sociedade 

Modos de vida e 
função de alguns temas da 

Segurança do meu 

À descoberta dos 
outros e das instituições 

À descoberta dos 

 

À descoberta do 

Meios de 

Aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, através de:

- seleção de informação; 

- análise de documentos, factos, situações, identificando os seus 
elementos ou dados; 

- utilização de software simples. 

Desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, analítico e 
científico, através de:  

- criação de objetos, textos ou soluções face a um desafio;

- utilização de modalidades diversas para expressar as aprendizagens 
(por exemplo, imagens, mímica, dramatizações, …)

- realização de jogos, jogos de papéis, simulações;

- organização de debates que requeiram a formulação de opiniões e 
respetiva fundamentação; 

- identificação e avaliação da plausibilidade das razões que sustentam 
uma afirmação; 

- formulação de questões-problema; 

- registo seletivo de ideias prévias, da planificação de at
realizar e das conclusões construídas a partir dos dados;

-confrontação de resultados obtidos com previsões feitas;

- identificação de alguns fatores que influenciam uma experiência; 

- formulação de hipóteses; 

- promoção de estudo e realização autónomo

- apresentação da informação (vídeos, manuais…);

- ações solidárias  que concorram para o  bem

- pesquisa, apresentação e partilha de informação  sobre temáticas de 
interesse do aluno ou relacionadas com a temática em estudo.

- reorientação de atitudes e de trabalhos, individualmente ou em 
grupo, a partir do feedback do professor e/ou dos pares;

- autoavaliação com recurso a linguagem icónica e verbal.
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________________________________________________ 
e Maria João Dimas, Texto Editora 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

outros saberes, através de: 

análise de documentos, factos, situações, identificando os seus 

Desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, analítico e 

criação de objetos, textos ou soluções face a um desafio; 

utilização de modalidades diversas para expressar as aprendizagens 
(por exemplo, imagens, mímica, dramatizações, …); 

imulações; 

e debates que requeiram a formulação de opiniões e 

identificação e avaliação da plausibilidade das razões que sustentam 

registo seletivo de ideias prévias, da planificação de atividades a 
realizar e das conclusões construídas a partir dos dados; 

confrontação de resultados obtidos com previsões feitas; 

identificação de alguns fatores que influenciam uma experiência;  

autónomos; 

(vídeos, manuais…); 

bem-estar de outros; 

e partilha de informação  sobre temáticas de 
interesse do aluno ou relacionadas com a temática em estudo. 

reorientação de atitudes e de trabalhos, individualmente ou em 
grupo, a partir do feedback do professor e/ou dos pares; 

autoavaliação com recurso a linguagem icónica e verbal. 



 

 

 
Domínios / Temas / Conteúdos

  

ANUAL 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
 E CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Artística 

Música 

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Atividades artístico-musicais onde se possam revelar conhecimentos, 
capacidades e atitudes (improvisar pequenas sequências melódicas, 
rítmicas a partir de ideias musicais ou não musicais);

 - Exploração de fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quo
instrumentos musicais); 

- Improvisação, a solo ou em grupo de pequenas sequências 
rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 
(imagens, textos, situações do quotidiano, etc.);

- Experiências sonoras e musicais que estimulem a apreciação e fruição 
de diferentes contextos culturais; 

- Criação de soluções diversificadas de novos ambientes 
sonoros/musicais (apresentação a audiências)

-Reflexão crítica e apreciações fundamentadas
pelos pares e sobre a qualidade da sua própria produção musical
justificando os comentários (criar ambientes sonoros, pequenas peças 
musicais); 

- Cruzamento de diferentes áreas do saber através de atividades 
multidisciplinares; 

- Manifestação de sentido de comprometimento, respeitando o 
trabalho individual, a par e de grupo (saber esperar a sua vez, seguir as 
instruções dadas, ser rigoroso no que faz; 

- Seleção e organização de diversas fontes sonoras de acordo com a sua 
intenção expressiva;  

- Planificação e registo de procedimentos de planeamento, 
e de ideias (tabelas, grelhas, esquemas); 

- Domínio técnico da voz e dos instrumentos na performance musical

- Utilização dos elementos expressivos da música; 

- Valorização dos saberes do outro, compreendendo as suas intenções e 
ajudando-o a expressar as suas ideias (debates e apresentações orais.
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aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

musicais onde se possam revelar conhecimentos, 
(improvisar pequenas sequências melódicas, 

rítmicas a partir de ideias musicais ou não musicais); 

Exploração de fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

Improvisação, a solo ou em grupo de pequenas sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 

situações do quotidiano, etc.); 

xperiências sonoras e musicais que estimulem a apreciação e fruição 

diversificadas de novos ambientes 
(apresentação a audiências);  

preciações fundamentadas sobre o que foi feito 
qualidade da sua própria produção musical, 

es sonoros, pequenas peças 

Cruzamento de diferentes áreas do saber através de atividades 

Manifestação de sentido de comprometimento, respeitando o 
saber esperar a sua vez, seguir as 

eleção e organização de diversas fontes sonoras de acordo com a sua 

de planeamento, de trabalho 

o técnico da voz e dos instrumentos na performance musical;  

Utilização dos elementos expressivos da música;  

Valorização dos saberes do outro, compreendendo as suas intenções e 
o a expressar as suas ideias (debates e apresentações orais. 



 

 Domínios / Temas / Conteúdos

Anual 

 
 
 
 

 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dança 
 

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Experiências motoras e expressivas do aluno como promoção de 
hábitos de apreciação e fruição da dança;  

-Desenvolvimento gradual de um discurso 
coreográficos − es mulador da formação do(s) gosto(s) e dos juízos 
críticos; 

 - Reconhecimento dos efeitos benéficos e valor do desempenho 
artístico; 

 - Relação com outras áreas do conhecimento (por exemplo: Localização 
e Orientação no Espaço-Matemática; À Descoberta de si mesmo, À 
Descoberta dos materiais e objetos – Estudo do Meio, etc.); 

- Mobilização de saberes e processos, através dos quais o aluno 
perceciona, seleciona, organiza os dados e atribui
significados;  

- Valorização dos saberes do outro, compreendendo as suas intenções e 
ajudando-o a expressar as suas ideias; 

Promoção de criatividade para novas combi
expressivo; 

- Desenvolvimento de processos de análise e de síntese através de 
comparação e/ou identificação de diferenças em imagens, vídeos ou 
performances observadas;  

- Utilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento
de trabalho e descrição dos procedimentos usados durante a realização 
de uma tarefa ou abordagem de um problema (ex:
simbologia gráfica não convencional, esquemas, tabelas…);

- Promoção da consciência e o progressivo domínio do corpo enquanto 
instrumento de expressão e comunicação;  

- Apreciação crítica a respeito das suas experimenta
de outros; 

- Promoção de comportamentos promotores da preservação do 
património, dos recursos materiais e do ambiente.
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Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

Experiências motoras e expressivas do aluno como promoção de 

Desenvolvimento gradual de um discurso − sobre os universos 
ão do(s) gosto(s) e dos juízos 

imento dos efeitos benéficos e valor do desempenho 

Relação com outras áreas do conhecimento (por exemplo: Localização 
Matemática; À Descoberta de si mesmo, À 

Estudo do Meio, etc.);  

Mobilização de saberes e processos, através dos quais o aluno 
perceciona, seleciona, organiza os dados e atribui-lhes novos 

Valorização dos saberes do outro, compreendendo as suas intenções e 

ão de criatividade para novas combinações de movimento 

Desenvolvimento de processos de análise e de síntese através de 
comparação e/ou identificação de diferenças em imagens, vídeos ou 

processos de registo de ideias, de planeamentode 
escrição dos procedimentos usados durante a realização 

fa ou abordagem de um problema (ex: invenção de 
, esquemas, tabelas…); 

ência e o progressivo domínio do corpo enquanto 

Apreciação crítica a respeito das suas experimentações coreográficas e 

Promoção de comportamentos promotores da preservação do 
materiais e do ambiente. 



 

Expressão Dramática/Teatro
 

Domínios / Temas / Conteúdos

Anual 

 
 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão Dramática/Teatro 

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Experiências dramáticas que estimulem hábitos de apreciação e fruição 
dos diferentes contextos culturais;  

- Experiências dramáticas que desenvolvam juízos críticos
diferentes critérios de argumentação para a apreciação dos diferentes 
universos dramáticos;  

- Mobilização de saberes e processos, de forma a percecionar, selecionar, 
e organizar dados e atribuir novos significados;

- Promoção dinâmicas que exijam relações entre aquilo que se sabe, o 
que se pensa e os diferentes universos do conhecimento;

- Exercícios que mobilizem diferentes processos para imaginar diferentes 
possibilidades;  

- Debates sobre diferentes situações cénicas criando circunstâncias para 
a discussão e argumentação dos seus pontos de vista e os dos outros; 

- Manifestação das suas opiniões em relação aos seu
seus pares;  

- Criação, aplicação, teste de ideias e descoberta
intencionalidade das experiências dramáticas

- Reconhecimento da importância do património cultural e artístico 
nacional e de outras culturas, como valores indispensáveis para uma 
maior capacidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 

- Utilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de 
trabalho, descrição de processos de pensamento usados durante a 
realização de uma tarefa ou abordagem de um problema;

-  Consciencialização e progressivo domínio da voz (dicção, articulação, 
projeção e colocação);  

-  Exploração de textos, construindo situações cénicas

- Fornecimento de feedback para melhoria ou aprofundamento de 
ações;  

- Ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua 
organização / atividades de entreajuda. 
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Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

hábitos de apreciação e fruição 

juízos críticos e mobilizem de 
diferentes critérios de argumentação para a apreciação dos diferentes 

e processos, de forma a percecionar, selecionar, 
novos significados; 

dinâmicas que exijam relações entre aquilo que se sabe, o 
que se pensa e os diferentes universos do conhecimento;  

iferentes processos para imaginar diferentes 

ebates sobre diferentes situações cénicas criando circunstâncias para 
a discussão e argumentação dos seus pontos de vista e os dos outros;  

das suas opiniões em relação aos seus trabalhos e aos dos 

ção, teste de ideias e descoberta progressiva da 
ade das experiências dramáticas;  

econhecimento da importância do património cultural e artístico 
valores indispensáveis para uma 

maior capacidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 

tilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de 
processos de pensamento usados durante a 

realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; 

Consciencialização e progressivo domínio da voz (dicção, articulação, 

construindo situações cénicas; 

para melhoria ou aprofundamento de 

ções solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua 



 

 Domínios / Temas / 
Conteúdos 

ANUAL 

 
EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Artes Visuais  
 

Domínios / Temas / Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Experiências visuais dos alunos, estimulando hábitos de apreciação e 
fruição dos diferentes contextos culturais; 

- Mobilização de saberes e processos, através dos quais perceciona, 
seleciona e organiza os dados, atribuindo-lhes significados novos

- Exercícios que mobilizem diferentes processos para imaginar diferentes 
possibilidades e considerar opções alternativas e gerar novas ideias

- Realização de debates sobre as diferentes imagens, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação dos seus pontos de vista 
e os dos outros; 

- Apreciações fundamentadas em relação aos seus
seus pares; 

- Reinvenção de soluções para a criação de novas imagens, relacionando 
conceitos, materiais, meios e técnicas;  

- Identificação de capacidades e materiais, que melhor domina
expressar as suas ideias; 

- Apreciação fundamentada em relação aos seus
pares; 

- Transferência para novas situações processos de análise e de síntese, de 
modo a criar um conjunto de imagens e de objetos com possibilidades de 
desenvolver trabalhos com um nível mais elevado de complexidade

- Reconhecimento da importância do património cultural e artístico 
nacional e de outras culturas, como valores indispensáveis para uma 
maior capacidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 

- Seleção de técnicas e materiais ajustando-os à intenção exp
suas representações; 

- Uilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de 
trabalho; 

- Desenvolvimento de processos de análise e de síntese, através de 
atividades de comparação de imagens e de objetos

- Mobilização de diferentes critérios de argumentação para a apreciação 
dos diferentes universos visuais; 

- Desenvolvimento do sentido de entreajuda
outros,  na elaboração de trabalho de grupo;

- Respeito dos prazos de cumprimento dos trabalhos
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Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

xperiências visuais dos alunos, estimulando hábitos de apreciação e 

Mobilização de saberes e processos, através dos quais perceciona, 
lhes significados novos; 

que mobilizem diferentes processos para imaginar diferentes 
ernativas e gerar novas ideias; 

ebates sobre as diferentes imagens, criando 
tação dos seus pontos de vista 

preciações fundamentadas em relação aos seus trabalhos e aos dos 

soluções para a criação de novas imagens, relacionando 

de capacidades e materiais, que melhor domina, para 

em relação aos seus trabalhos e aos dos seus 

Transferência para novas situações processos de análise e de síntese, de 
de imagens e de objetos com possibilidades de 

el mais elevado de complexidade; 

econhecimento da importância do património cultural e artístico 
nacional e de outras culturas, como valores indispensáveis para uma 

acidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 

os à intenção expressiva das 

ilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de 

nvolvimento de processos de análise e de síntese, através de 
atividades de comparação de imagens e de objetos; 

diferentes critérios de argumentação para a apreciação 

o sentido de entreajuda e solidariedade com 
na elaboração de trabalho de grupo; 

os de cumprimento dos trabalhos. 



 

 
 Domínios / Temas / 

Conteúdos 

Anual 

 
Perícias e Manipulações
 
 
Deslocamentos e 
Equilíbrios 

 
 
 
 
 
Jogos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Física 
 

Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de 

Perícias e Manipulações 

Deslocamentos e 

- Realização de exercícios para desenvolvimentos das capacidades 
coordenativas e condicionais (individualmente, a pares ou em grupo) 
em circuitos de treino ou de exercitação. 

 
- Realização de habilidades básicas e açõ
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos,
situações de jogo, ajustando as iniciativas próprias e as qualidades 
motoras. 
 

Em situações de jogo, concursos e outras ta
grupos homogéneos e heterogéneos):  

- participação em sequências de habilidades, coreografias, etc.; 

- exploração de materiais (cordas, arcos…) e equipamentos (banco, 
rampa,…;  

- exploração do espaço, ritmos, música, relações interpesso

- Realização de tarefas associadas à compreensão e mobilização dos 
conhecimentos para resolver problemas em contextos diferenciados;

-Recolha (registo) e análise dos dados do seu desempenho e autoavaliação 
para envolvimento na aprendizagem;  

- Partilha, apoio e cooperação entre os alunos nos esforços de 
aperfeiçoamento e na procura do êxito pessoal e do grupo; 

. 
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Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 

Realização de exercícios para desenvolvimentos das capacidades 
coordenativas e condicionais (individualmente, a pares ou em grupo) 

habilidades básicas e ações técnico-táticas 
com oportunidade e correção de movimentos, em 

as iniciativas próprias e as qualidades 

Em situações de jogo, concursos e outras tarefas (a par ou em 

participação em sequências de habilidades, coreografias, etc.;  

exploração de materiais (cordas, arcos…) e equipamentos (banco, 

exploração do espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc.  

Realização de tarefas associadas à compreensão e mobilização dos 
conhecimentos para resolver problemas em contextos diferenciados; 

Recolha (registo) e análise dos dados do seu desempenho e autoavaliação 

Partilha, apoio e cooperação entre os alunos nos esforços de 
aperfeiçoamento e na procura do êxito pessoal e do grupo;  



 

Oferta Complementar 
 Domínios / Temas / 

Conteúdos 
 
 
 
 
 

Leitura e Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Literária 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Experimentais 

Materiais e objetos de uso 

corrente 

 

Água 
 

ANUAL 

 

Ar 

 

 

 

 

Som 

Cores e cheiros 

 

Oferta Complementar  
 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação

 

Materiais e objetos de uso 

Leitura e exploração  de obras (sala, bibliotecas) de forma a potenciar 
situações de:  
- cooperação;  
- trabalho autónomo; 
 - pesquisa, seleção, interpretação e organização de informação;
 - integração de saberes; 
 - interação oral e escrita; 
 - reflexão;  
 - expressão de dúvidas e dificuldades;  
 - trabalho lúdico;  
 - trabalho por objetivos;  
 - confrontação de diferentes métodos de trabalho; 
- utilização de técnicas, instrumentos e recursos diversificados;
 

Leitura e Exploração das seguintes obras literárias:
-“A estrela do mar e a folha caída”, de Filipa Aranda;
-“Ou Isto ou aquilo” de Cecília Meireles;  
-“Contos Populares portugueses” de Adolfo Coelho; 
-“A revolução das letras” ou  “O têpluquê,  Gigões e anantes”  in O 
Têpluquê de Manuel António Pina; 
-“A Girafa que Comia Estrelas” de José Eduardo Agualusa; 
-“Bichos, bichinhos e bicharocos” de João Lobo Antunes
“Estranhões, Bizarrocos…”, de José Eduardo Agualusa;
“ Corre, Corre, Cabacinha” de Alice Vieira; 

“A ovelhinha preta” de Elisabete Shaw; 

“O coelhinho branco” de António Torrado”.
 
ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
- Realização de experiências que envolvam o manuseamento de objetos em 
situações concretas 
- Reconhecimento do que pode influenciar a sensação do quente e do frio 
através de situações concretas e registo do que sentiu
- Reconhecimento do que acontece aos dentes quando se bebem 
refrigerantes com gás através da experiência com o ovo e seu registo
- Realização de experiências para observar como as plantas absorvem água 
– seu registo 
 

 
- Realização de experiências com o ar, registar o que pode acontecer e o 
que se verificou 
- Reconhecimento da existência do ar (balões, seringas…).

- Reconhecimento de que o ar tem massa (peso) 
ar e vazios – registar as observações 

-Experimentação do comportamento de objetos em presença de ar quente 
e de ar frio (objetos leves sobre um calorífero, balões de S. João…).

-Identificação de sons conhecidos e procurar no meio que nos rodeia

- Identificação de diversas cores e cheiros conhecidos, procurar no meio 
que nos rodeia, agrupar e registar 
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Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

Leitura e exploração  de obras (sala, bibliotecas) de forma a potenciar 

pesquisa, seleção, interpretação e organização de informação; 

confrontação de diferentes métodos de trabalho;  
utilização de técnicas, instrumentos e recursos diversificados; 

Leitura e Exploração das seguintes obras literárias: 
“A estrela do mar e a folha caída”, de Filipa Aranda; 

“Contos Populares portugueses” de Adolfo Coelho;  
“A revolução das letras” ou  “O têpluquê,  Gigões e anantes”  in O 

“A Girafa que Comia Estrelas” de José Eduardo Agualusa;  
ichos, bichinhos e bicharocos” de João Lobo Antunes; 

“Estranhões, Bizarrocos…”, de José Eduardo Agualusa; 
 

“O coelhinho branco” de António Torrado”. 

Realização de experiências que envolvam o manuseamento de objetos em 

Reconhecimento do que pode influenciar a sensação do quente e do frio 
através de situações concretas e registo do que sentiu 

entes quando se bebem 
refrigerantes com gás através da experiência com o ovo e seu registo 

Realização de experiências para observar como as plantas absorvem água 

ealização de experiências com o ar, registar o que pode acontecer e o 

Reconhecimento da existência do ar (balões, seringas…). 

Reconhecimento de que o ar tem massa (peso) – usar balões e bolas com 

Experimentação do comportamento de objetos em presença de ar quente 
ar frio (objetos leves sobre um calorífero, balões de S. João…). 

Identificação de sons conhecidos e procurar no meio que nos rodeia 

Identificação de diversas cores e cheiros conhecidos, procurar no meio 



 

A Oferta Complementar centra-se no Ensino Experimental das Ciências, em articulação com a disciplina de 

Estudo do Meio, com recurso (se possível) à exploração de obras das metas curriculares ou outras 

(Educação Literária) e às TIC, integrando ações que promovam, de

cidadania. 

A Oferta Complementar“integra o currículo e deve contribuir para a promoção integral dos alunos em áreas 

de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras.”

 
 

 
O Apoio ao Estudo é de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos 
de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de 
Matemática.” 
 

 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
 

 

 As atividades a desenvolver centram

Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável / Educação Ambiental (Eco Escolas), Saúde (Centro de 

Saúde), Segurança Rodoviária (EMER), integrando açõe

interdisciplinar (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto).

 

 
 

Para avaliação sumativa classificativa

                               Produção escrita, apresentação oral, questão aula. 

 

 

se no Ensino Experimental das Ciências, em articulação com a disciplina de 

Estudo do Meio, com recurso (se possível) à exploração de obras das metas curriculares ou outras 

(Educação Literária) e às TIC, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a 

integra o currículo e deve contribuir para a promoção integral dos alunos em áreas 

de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras.” 

APOIO AO ESTUDO 

de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos 
de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

As atividades a desenvolver centram-se nos domínios dos Direitos humanos (CPCJ), Igualdade de Género, 

Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável / Educação Ambiental (Eco Escolas), Saúde (Centro de 

Saúde), Segurança Rodoviária (EMER), integrando ações de forma transversal e  

A/2018 de 3 de agosto). 

avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:

Produção escrita, apresentação oral, questão aula. 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022
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se no Ensino Experimental das Ciências, em articulação com a disciplina de 

Estudo do Meio, com recurso (se possível) à exploração de obras das metas curriculares ou outras 

forma transversal, a educação para a 

integra o currículo e deve contribuir para a promoção integral dos alunos em áreas 

de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos 
de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de 

se nos domínios dos Direitos humanos (CPCJ), Igualdade de Género, 

Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável / Educação Ambiental (Eco Escolas), Saúde (Centro de 

se recolher dados das seguintes formas: 

Produção escrita, apresentação oral, questão aula.    

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Língua Gestual Portuguesa – 2º ano  

Manual adotado: nenhum  
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

INTERAÇÃO EM LGP 

Atenção visual 

Compreensão 

Comunicação interpessoal 

Produção 

Diversidade Comunicativa 

 

 

LITERACIA EM LGP 

 Compreensão 

Compreensão de narrativas 

Análise literária 

Produção 

Dramatização 

Funções da Língua 

 

ESTUDO DA LÍNGUA 

Formação de gestos 

Unidades mínimas 

Classes de gestos 

Campos semânticos 

Vocabulário 

Datilologia 

 

 

 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 

Identificação 

Identidade e orgulho 

Tecnologias 

Cidadania 

 

INTERAÇÂO EM LGP 
● Fazer perguntas e dar respostas de acordo com as regras de comunicação 

em LGP;  
● Responder a questões abertas; 
● Conversar em grupo pequeno acerca do que tem curiosidade, dando a sua 

opinião; 
● Interagir, identificar e conhecer os colegas e os diferentes profissionais 

surdos que estão na escola; 
● Descrever, individual, a sua sala de aula; 
● Realizar uma atividade a ser apresentada; 

 
 
LITERACIA EM LGP 

● Numa narrativa, identificar, o espaço, as personagens e a ação, ordenando-a 
no tempo; 

● Trabalhar a noção de início e fim da história; 
● Identificar contos e narrativas; 
● Recontar a história preferida e registá-la em vídeo; 
● Fazer a dramatização de narrativas trabalhadas ao longo do ano; 

 
 
ESTUDO DA LÍNGUA 

● Trabalhar as regras de articulação em datilologia; 
● Exercitar o uso dos pronomes pessoais, possessivos a partir da descrição 

física em diferentes contextos narrativas, entre outros; 
● A partir de uma história, trabalhar os nomes (próprios e comuns), os verbos 

e os adjetivos 
● Trabalhar frases simples, aplicando os diferentes tipos e formas de ser; 
● A partir do calendário trabalhar os dias da semana, os meses do ano, os 

aniversários e as datas importantes; 
● Trabalhar os numerais e quantidades numéricas (quantidade de objetos e de 

pessoas) 
● Em interdisciplinares, descobrir entre a LGP e a LP; 
 

LGP, COMUNIDADE E CULTURA 
● Saber a sua identidade linguística e cultural, distinguindo-a dos outros; 
● Conhecer as adaptações técnicas utilizadas na escola para os Surdos (por 

exemplo sinais luminosos, posição das cadeiras, etc.) 
● Reconhecer e identificar os diferentes profissionais que trabalham na escola; 

 
 
  

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Considerando a especificidade da LGP, na medida em que é uma língua visual, os instrumentos de avaliação serão testes 
gestuais e fichas de trabalho gestuais, documentadas digitalmente através de filmagem e/ou fotografia. 

2º 
SE
M
ES

INTERAÇÃO EM LGP 

Atenção visual 

Compreensão 

Comunicação em grupo 

INTERAÇÂO EM LGP 
● Fazer perguntas e dar respostas de acordo com as regras de comunicação 

em LGP;  
● Responder a questões abertas; 



 

 

TR
E 

Produção 

Intencionalidade 

Diversidade Comunicativa 

 

LITERACIA EM LGP 

Compreensão  

Compreensão de narrativas 

Utilização de recursos 

Análise literária 

Produção 

Dramatização 

Funções da língua 

 

ESTUDO DA LÍNGUA 

Formação de gestos 

Unidades mínimas 

Classes de gestos 

Vocabulário 

Estrutura frásicas 

Comparação com a LP 

 

 

 

 

 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 

Identidade e orgulho 

Diversidade 

Comunidade 

História 

Tecnologias 

Multiculturalidade 

Cidadania 

● Conversar em grupo pequeno acerca do que tem curiosidade, dando a sua 
opinião; 

● Interagir, identificar e conhecer os colegas e os diferentes profissionais 
surdos que estão na escola; 

● Descrever, em grupo, a sala de aula; 
● Realizar uma atividade a ser apresentada; 

 
LITERACIA EM LGP 

● Numa narrativa, identificar, o espaço, as personagens e a ação, ordenando-a 
no tempo; 

● Trabalhar a noção de início e fim da história; 
● Identificar e saber distinguir contos, fábulas e narrativas; 
● Recontar a história preferida e registá-la em vídeo; 
● Imaginar um final para uma história e fazer o seu registo em vídeo; 
● Explicar o conceito de moral de uma história; 
● Fazer a dramatização de narrativas trabalhadas ao longo do ano; 

 
 
ESTUDO DA LÍNGUA 

● Identificar vídeos, contendo gestos incorretos, identificar e proceder à sua 
correção; 

● Exercitar o uso dos pronomes demonstrativos a partir da descrição física em 
diferentes contextos narrativas, entre outros; 

● Identificar e aplicar o plural e o género em LGP 
● Trabalhar frases simples, aplicando os diferentes tipos e formas de ser; 
● A partir do calendário trabalhar os dias da semana, os meses do ano, os 

aniversários e as datas importantes; 
● Trabalhar os numerais e quantidades numéricas (quantidade de objetos e de 

pessoas) 
● Distinguir os diferentes graus dos adjetivos (aumentativo e diminutivo), 

utilizando a expressão facial e corporal; 
● Em interdisciplinares, descobrir entre a LGP e a LP; 
 

LGP, COMUNIDADE E CULTURA 
● Saber a sua identidade linguística e cultural, distinguindo-a dos outros; 
● Interagir com alunos surdos de diferentes AEREBAS de Portugal 
● Conhecer e identificar diferentes alarmes luminosos; 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Considerando a especificidade da LGP, na medida em que é uma língua visual, os instrumentos de avaliação serão testes 

gestuais e fichas de trabalho gestuais, documentadas digitalmente através de filmagem e/ou fotografia. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
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 Domínios / Temas / Conteúdos Estratégias de ensino e de avaliação 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

SER AMIGO 
• O que significa ser amigo; 
• O outro de quem sou amigo e 
diferente de mim ― aceitar a di-
versidade 
• O alicerce da amizade é a verda-
de; 
• Jesus pede-nos para amarmos os 
outros como Deus o amou e como 
ele nos ama. 
• A fraternidade universal: Jesus 
vem ensinar-nos a viver como 
irmãos. 
• Devemos pensar antes de agir e 
de falar;  
• Devemos saber escolher o bem 
 
A MÃE DE JESUS 
• Maria, uma mulher de coração 
bom; 
• José, o esposo de Maria; 
• Deus amava Maria e escolheu-a 
para ser a mãe de Jesus pela sua 
capacidade de amar; 
• Maria preocupa-se com as outras 
pessoas. 
• Tal como pediu a Maria, Deus 
pede-nos disponibilidade e genero-
sidade; 
• Como Maria, também sou cha-
mado a dizer «sim» a Deus: amar 
os outros. 
• Maria acompanha a vida de 
Jesus. 

- Imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma situação problema; - 
criar soluções estéticas e pessoais; 
 

- Abordar conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimen-
to disciplinar específico; 
- Analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; - analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - analisar tex-
tos/factos com diferentes pontos de vista; 
 

- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva; 
- Curiosidade na procura e aprofundamento de informação. 
 

- Tarefas simples; 
- Tarefas de planificação, revisão e avaliação; 
- Organização do registo de observação; 
- Observação de esquemas. 
 

- Saber questionar um facto/acontecimento; 
- Organizar questões para os colegas; 
- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio 
- Promover competências de auto-avaliação e avaliação sobre o percurso que se constrói. 
 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; - fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações dos seus colegas; - apoiar situações úteis para outros (trabalhos de 
grupo); 
 
 

- o assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado; - organizar e realizar 
autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; 
 

- ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à 
valorização da entreajuda. 

 
 
 
  



 

 

 
 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

A PÁSCOA DOS CRISTÃOS 
• A Páscoa e os últimos acontecimen-
tos da vida de Jesus. 
• Deus, o Pai de Jesus, porque o 
amava, deu-lhe a vida para sempre (a 
ressurreição). 
• A Páscoa é a festa da Vida. 
• Tradições da Páscoa: o compasso 
(ou visita pascal), o ovo, a campainha; 
tradições da nossa terra. 
• Ser construtores da vida: dar alento 
a quem está triste, estar disposto a 
responder às necessidades dos ou-
tros, dar esperança a quem está 
desesperado. 
 
DEUS É AMOR 
• Deus conhece as nossas necessida-
des e dá-nos aquilo de que precisa-
mos para viver felizes. 
• A natureza e todos os seus dons. 
• A família e os amigos. 
• O amor e a paz. 
• Deus dá-me força nos momentos 
difíceis. 
• Os filhos de Deus são construtores 
da paz. 
• Cada um de nós deve praticar o 
bem e crescer no coração. 
• Todos nós temos algo para dar aos 
outros. 
• O valor do esforço e do trabalho na 
vida pessoal e escolar. 

- Imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma situação problema; - 
criar soluções estéticas e pessoais; 
 

- Abordar conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimen-
to disciplinar específico; 
- Analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; - analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - analisar tex-
tos/factos com diferentes pontos de vista; 
 

- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva; 
- Curiosidade na procura e aprofundamento de informação. 
 

- Tarefas simples; 
- Tarefas de planificação, revisão e avaliação; 
- Organização do registo de observação; 
- Observação de esquemas. 
 

- Saber questionar um facto/acontecimento; 
- Organizar questões para os colegas; 
- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio 
- Promover competências de auto-avaliação e avaliação sobre o percurso que se constrói. 
 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; - fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações dos seus colegas; - apoiar situações úteis para outros (trabalhos de 
grupo); 
 
 

- o assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado; - organizar e realizar 
autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; 
 

- ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à 
valorização da entreajuda. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 


