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DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 
 

● Igualdade de Género 
 

● Interculturalidade 

1º Período 
(+-) 13 aulas 

 
● Desenvolvimento sustentável 

 

● Media 
2º Período 

(+-) 12 aulas 

 
● Instituições e Participação Democrática 

 
● Risco 

 
 

3º Período 

(+-) 9  aulas 
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DOMÍNIOS-TEMAS-CONTEÚDOS-CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 
 
Implementação do Plano de Atuação para a 
Recuperação / Consolidação das Aprendizagens 
 
 
DOMÍNIO – Portugal do século XIII ao século XVII 
 
Tema 3 
Subdomínio (continuação) 
3.2 – Portugal nos séculos XV e XVI (cont.). Os efeitos da Expansão 
marítima 
3.3 – Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência 
 
Domínio D 
Portugal do século XVIII ao século XIX 
 
Subdomínio 1 
O Império Português, poder absoluto, a sociedade e a arte do século 
XVIII 
1.1. As características do Império Português dos séculos XVII e XVIII 
1.2. As características do poder político no tempo de D. João V 
1.3. A sociedade portuguesa no século XVIII 
1.4. A arte no tempo de D. João V 
1.5. A ação governativa do Marquês de Pombal 
 
Subdomínio 2 
A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 
2.1. A Revolução Francesa e as invasões napoleónicas 
2.2. A Revolução Liberal de 1820 
2.3. As consequências da Revolução Liberal de 1820 
2.4. O processo de afirmação da monarquia liberal 
 
Subdomínio 3 
Portugal na segunda metade do século XIX 
3.1. A modernização das atividades produtivas 
3.2. O desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de 
transporte 
3.3. Medidas tomadas pelos liberais na educação e na justiça 

 
1.º Período 

 
Aulas previstas: 5 

 
 

 
Aulas Previstas: 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.º Período 
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3.4. O aumento da população e o êxodo rural na segunda metade do 
século XIX 
3.5. As características da sociedade e a vida quotidiana na segunda 
metade do século XIX 
3.6. A arte da segunda metade do século XIX 
A vida quotidiana em Vila do Conde 
 
DOMÍNIO E 
Portugal no século XX 
 
Subdomínio 1 
Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 
1.1. As razões da queda da monarquia constitucional 
1.2. O funcionamento do regime da 1.ª República e os seus símbolos 
1.3. As principais realizações da 1.ª República 
1.4. O fim da 1.ª República e a instauração da Ditadura Militar em 
1926 
 
 
Subdomínio 2 
O Estado Novo (1933-1974) 
2.1. Salazar e a construção do Estado Novo 
2.2. A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão sobre os 
opositores 
2.3. Os principais movimentos de resistência ao Estado Novo 
2.4. O colonialismo português e a Guerra Colonial 
 
Subdomínio 3 
O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 
3.1. O golpe militar de 25 de abril de 1974 
3.2. As consequências do 25 de abril de 1974 
3.3. Os órgãos do poder democrático 
3.4. Conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta no 
nosso tempo 
 
Subdomínio 4 
Espaços em que Portugal se integra 
4.1. A União Europeia 
4.2. Outras organizações internacionais em que Portugal se integra 
 
DOMÍNIO F 
Portugal Hoje 
 
Subdomínio 1 
A população portuguesa 
1.1. A importância dos recenseamentos 
1.2. A evolução da população em Portugal e a sua relação com o 

Aulas Previstas: 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.º Período 
Aulas Previstas: 29 
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crescimento natural 
1.3. O contributo do saldo migratório na evolução da população em 
Portugal 
1.4. Distribuição da população em Portugal 
1.5. A evolução da população portuguesa por grupos etários 
1.6. O duplo envelhecimento da população em Portugal 
 
Subdomínio 2 
Os lugares onde vivemos 
2.1. Características da população rural e urbana e os seus modos de 
vida 
2.2. A desigual dinâmica populacional das áreas rurais e das áreas 
urbanas 
2.3. A atratividade exercida pelas áreas urbanas 
 
Subdomínio 3 
As atividades que desenvolvemos 
3.1. A repartição das atividades económicas por setores 
3.2. A evolução da distribuição da população por setores de atividade 
3.3. As características da agricultura em Portugal 
3.4. A importância da floresta em Portugal 
3.5. A atividade piscatória em Portugal 
3.6. A evolução da indústria em Portugal 
3.7. A crescente importância das energias renováveis 
3.8. O comércio em Portugal 
3.9. A crescente importância dos serviços 
 
Subdomínio 4 
O mundo mais perto de nós 
4.1. Importância dos transportes na sociedade atual 
4.2. A importância das telecomunicações na sociedade atual 
 
Subdomínio 5 
Lazer e património 
5.1. A desigual distribuição da prática do lazer e do turismo 
5.2. A importância da preservação do património 
 

 

               Junqueira, 13 de setembro de 2021 
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DOMÍNIOS – TEMAS – CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Unidade Letiva 1: A PESSOA HUMANA 
Conteúdos: 
→ Quem é uma pessoa? 
→ Estrutura individual (uma unidade irrepetível); 
→ Estrutura pessoal (um ser em relação com os outros). 
→ Dimensão física: corpo, fisiologia; 
→ Dimensão intelectual: inteligência, imaginação, razão; 
→ Dimensão moral e volitiva: distinção entre bem e mal, escolha; 

vontade e compromisso; 
→ Dimensão emocional: emoções e sentimentos; 
→ Dimensão social: a relação com os outros; 
→ Dimensão sexual: a sexualidade abrange a totalidade da pessoa: 

corpo, inteligência, emoção, vontade, afetividade. 
→ A vida emocional deve levar à abertura aos outros, que são 

diferentes; 
→ A linguagem do corpo ajuda-nos a comunicar com os outros. 
→ Dimensão espiritual: criados à imagem e semelhança com Deus, os 

seres humanos partilham a abertura ao transcendente: 
− Capacidade de amar e de perdoar; 
− Capacidade de se interrogar sobre a existência; 
− Capacidade criativa e de vivência da liberdade; 
− Capacidade de se abrir à transcendência. 

→ A rutura com o egoísmo e a vivência do amor permitem o 
crescimento saudável e a realização plena da pessoa. 

→ A autenticidade: fidelidade ao próprio projeto (vocação); 
→ A vocação da pessoa é a felicidade (realização, bem-estar, 

produtividade, relação com os outros, …); 
− Procurar a coerência entre o que se é e o que se aparenta ser; 
− Ter vontade de ser verdadeiro e de procurar a verdade; 
− A aceitação de si mesmo.  

→ O ser humano é dotado de direitos e de deveres, reconhecidos pela 
sociedade: 
− A Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
− Convenção sobre os Direitos da Criança. 

→ A UNICEF; 
→ Organizações locais que lutam pela construção de um mundo onde 

todas as crianças tenham condições de existência dignas; 
→ A Igreja Católica defende os direitos das crianças, entre outros: à 

1º Período 
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família (AA, 30) ao bem-comum (GS, 26), à educação (GE, 1). 
→ Deus estabelece com todos uma relação pessoal: Sl 139(138). 
→ Como “ser pessoa” e dar condições para que todos sejam “pessoas”: 

estabelecer relações cordiais e verdadeiras; escutar; partilhar; ser 
atento e amável; comunicar bem; respeitar os outros; defender os 
direitos humanos; cumprir para com os seus deveres. 

 

Unidade Letiva 2: JESUS, UM HOMEM PARA OS OUTROS 
Conteúdos: 
→ Quem é Jesus de Nazaré? 
− Jesus, o Profeta de Deus, o Mestre e o Messias (Cristo). O Filho de 

Deus. 
− O anúncio do Reino de Deus: a vitória definitiva do bem, da justiça, 

da verdade, do amor. 
→ O nascimento de Jesus marcou a história: 
− A arte celebra o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. 
− O calendário usado entre nós tem como ponto de referência o 

nascimento de Jesus. 
→ Jesus lega-nos uma nova maneira de entender Deus, misericórdia 

pura: 
− A confiança no Deus bom, que não abandona a pessoa (cf. Lc 12, 

22ss); 
− Contra a exclusão, a inclusão no amor de Deus: inclusão dos 

marginalizados, dos pobres, dos doentes 
− A revolução do coração humano: viver centrado no amor ao 

próximo (e próximo é todo o que precisa de mim, 
independentemente da sua origem ou identidade); 

− O perdão de Deus e a necessidade de arrependimento; 
− Uma religião que brota de uma relação com Deus no íntimo do ser 

e se manifesta na fraternidade, e não uma religião do culto 
exterior (Lc 18, 9-14). 

→ O conflito com os poderosos: os saduceus, os fariseus, os romanos. 
→ O destino de Jesus: 
− Mc 14,32-50: Oração no Getsemani e prisão; 
− Mc 14,53-65: Jesus é julgado e condenado pelo tribunal judaico; 
− Mc 15,1-15: Jesus é julgado e condenado à morte por Pilatos; 
− Mc 15,24-37: Crucificação e morte de Jesus na cruz. 

→ A ressurreição – Jesus é o Senhor e o Filho de Deus: 
− At 9: Conversão (vocação) de Saulo; 
− At 10,34-43: Discurso de Pedro em casa de Cornélio; 
− At 22: Discurso de Paulo à multidão; 

→ Deus quer a vida e não a morte: 
− Jo 10,10: “Eu vim para que tenham vida”. 

→ Que posso fazer para viver cada vez com mais qualidade e 
→ dar a vida aos outros? 
→ Devo ser capaz de: 

2º Período 
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− Respeitar; 
− Cuidar; 
− Ajudar; 
− Compreender; 
− Partilhar; 
− Amar. 

 

Unidade Letiva 3: A PARTILHA DO PÃO 
Conteúdos: 

→ A alimentação, a produção e o comércio dos alimentos; 
→ A fome e a subnutrição; 
→ A pobreza, a distribuição injusta dos bens de primeira 

necessidade. 
→ Instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a 

derrota da fome (Caritas, FAO, Banco Alimentar Contra a 
Fome…). 

→ Solidariedade e voluntariado. 
→ Fraternidade, amor partilhado. 
→ A vida em comum e a partilha dos bens nas comunidades dos 

primeiros cristãos: At 2, 42-47. 
→ O significado simbólico-religioso do alimento e da refeição. 
→ O Lava-pés: Jo 13, 3-7.13-17. 
→ A Última Ceia, sinal da entrega de Jesus por amor: Mc 14, 1-25. 
→ Ser pão para os outros: a doação de si mesmo, o amor partilhado 

com os mais necessitados. 
 

3º Período 

               Junqueira, 09 de setembro de 2021 



 

 

DEPARTAMENTO Curricular de Expressões 

ANO LETIVO 2021/2022 

DISCIPLINA Educação Física 

ANO 5º e 6º ano 

Planificação – Longo Prazo 

 
 

DOMÍNIOS - TEMAS – CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 
ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS: 

● Jogos (5º Ano) 
● Jogos Desportivos Coletivos 

● Ginástica 

● Atletismo 

● Patinagem 
● Atividades Rítmicas e Expressivas 

● Jogos de Raquete (Badminton) 
 

 
Ao longo do ano 

letivo 
 

1º Período 
2º Período 
2º Período 
3º Período 

 
ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA: 

● Velocidade 

● Resistência 

● Força 

● Flexibilidade 

 

Ao longo do ano 
letivo 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 

Setembro de 2021 
- 
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DEPARTAMENTO  Curricular de Expressões 

ANO LETIVO 2021/2022 

DISCIPLINA Educação Musical 

ANO 6º Ano 

Planificação – Longo Prazo 

DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Timbre - registo (tessitura) vocal; 

Timbre - harmonia e Realce tímbrico; 

Timbre - vozes da turma; 
 

A onda sonora e a sua propagação; 

O ouvido; 

A música na sociedade;  
 

Timbre - famílias dos instrumentos de orquestra – Cordofones: Violino, 

Viola de Arco, Violoncelo, Contrabaixo, Harpa; 

Altura - escala diatónica Maior; 

Ritmo - compassos: binário, ternário e quaternário; 

Altura - acidentes: bemol, sustenido e bequadro; 

Dinâmica - piano, mezzo forte, forte, crescendo e diminuendo; 

Forma - binária;  

Ritmo - andamentos: lento, moderato, presto, accelerando e ritardando; 

Timbre - famílias dos instrumentos de orquestra – Aerofones: Clarinete, 

Fagote, Flauta transversal, Oboé, Trombone, Trompa, Trompete,Tuba. 

1º Período 

Dinâmica - legato e staccato; 

Dinâmica -sforzando; 

Ritmo - tercina; 

Altura - melodia; harmonia; polifonia; 

Altura - acordes; 

Timbre - famílias dos instrumentos de orquestra – Idiofones: Gongo, 

Xilofone, Marimba, Pandeireta, Pratos; 

Dinâmica - organização dos elementos dinâmicos; 

Timbre - alteração tímbrica,  

Timbre - expressividade e seleção tímbrica; 

Ritmo - monorritmia e polirritmia; 

Altura - intervalos melódicos e harmónicos; 

Altura - escala diatónica; 

Ritmo - semicolcheia e respetiva pausa. 

Dinâmica -tenuto 

2º Período 
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DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Timbre - famílias dos instrumentos de orquestra – Membranofones: Caixa 

de rufo, Tímpanos; 

Altura - modo Maior e Menor; 

Ritmo - alternância de compassos; 

Ritmo - compassos compostos; 

Ritmo - síncopa; 

Ritmo - ritmos pontuados;  

Ritmo - semínima com ponto de aumentação; 

Ritmo - ligadura de prolongação e ponto de aumentação; 

Ritmo - contratempo; 

Ritmo - anacrusa; 

Forma - cânone 

3º Período 

 
Setembro de 2021 
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DISCIPLINA Educação Tecnológica 
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DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
 
Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, 
realização e avaliação. 
Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas 
decorrentes da observação e investigação de contextos socias e 
comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos. 
Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e 
melhoria (aplicações de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos 
projetos. 
Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias 
e soluções, utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como 
meios digitais com ferramentas de modelação e representação. 
Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores 
de desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades 
humanas. 
 
RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICA 
 
Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios 
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa. 
Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), 
através do exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo 
relações com a utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e 
mecânicas. 
Investigar, através de experiências simples, algumas características de 
materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, 
plasticidade). 
Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, 
estruturas resistentes) de acordo com as suas funções, princípios e relações 
com as produções tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 
materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental. 

Ao longo do ano 
letivo 
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DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, 
separação-corte, assemblagem, conformação), identificando os utensílios e 
as ferramentas na realização de projetos. 
Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, 
térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de 
higiene e segurança na utilização de recursos tecnológicos. 
 
TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
 
Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, 
explicitando as suas funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) 
pessoais, sociais e ambientais. 
Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, 
estabelecendo relações entre o presente e o passado, tendo em conta 
contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou 
reformulação. 
Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do 
património cultural e natural da sua localidade e região, manifestando 
preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

 
Setembro de 2021 
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ANO LETIVO 2021/2022 

DISCIPLINA Educação Visual  
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DOMÍNIOS - TEMAS - CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 
Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global 
(obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, 
colagem, fotografia; instalação, land´art, banda desenhada, design, 
arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em 
diferentes contextos culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e 
geografias). 
Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os contextos históricos, geográficos e culturais. 
Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e 
expressivas) os objetos artísticos. 
Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e 
tecnologias artísticas (pintura, desenho, escultura, fotografia, banda 
desenhada, artesanato,  
multimédia, entre outros). 
Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos 
individuais e de grupo. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, 
forma, movimento, ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com 
intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de 
grupo; 
Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) 
públicos(s); 
Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos 
artísticos; 
Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o 
papel das artes nas mudanças sociais; 
Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, 
desenho, fotografia, multimédia, entre outros); 
Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação 
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 
mundo; 
 

Ao longo do ano 
letivo 
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
 
Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de 
ideias, mobilizando as várias etapas do processo artístico (pesquisa, 
investigação, experimentação e reflexão); 
Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção 
artística; 
Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema 
próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos adquiridos; 
Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.:diários gráficos), de 
planeamento (ex.: projeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em 
rede 
Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a 
cruzamentos disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, 
happening, entre outros); 
Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização 
dos elementos visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas 

 
Setembro de 2021 
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DEPARTAMENTO  Línguas 

ANO LETIVO 2021/2022 

DISCIPLINA Inglês 

ANO 6.ºano 

Planificação – Longo Prazo 

 
 

DOMÍNIOS - TEMAS – CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

AE: DOMÍNIOS - [Todas as unidades]: Competência comunicativa 
                                                                    Competência intercultural 
                                                                    Competência estratégica 
 
CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
Unidade 0 – Welcome back! 
• Informação pessoal; passatempos. 
Unidade 1 – Friends and family 
• Países e nacionalidades; informação pessoal; traços de personalidade; verbos de 
ação. 
Unidade 2 – Daily routines 
• Rotinas / Atividades diárias; atividades de fim de semana; comida e bebida. 
 
- CONTEÚDOS MORFOSSINTÁTICOS / LINGUÍSTICOS / PRAGMÁTICOS: 
Unidade 0 
• Itens lexicais relacionados com as áreas temáticas; pronomes pessoais, determi-
nantes possessivos; verbos to be e have got - present simple, present continuous; 
artigos; preposições. 
Unidade 1 
• Itens lexicais relacionados com as áreas temáticas; pronomes pessoais, determi-
nantes possessivos; presente simples dos verbos to be e have got; verb+ like + to 
be e have got. 
Unidade 2 
• Itens lexicais relacionados com as áreas temáticas; present simple: make / do; 
advérbios de frequência; want / would like; when / while; present simple e present 
continuous. 
 

1.º Período 

AE: DOMÍNIOS - [Todas as unidades]: Competência comunicativa 
                                                                    Competência intercultural 
                                                                    Competência estratégica 
 
CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
Unidade 3 – School is cool 
• Disciplinas, horários, salas e outros espaços na escola; escola ideal; escolas no 
mundo. 
 

2.º Período 

Pági-
gi-

na1 
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Unidade 4 – Friendly fun 
• Espaços de lazer na escola;  formas de socialização e convenções sociais; monu-
mentos e figuras históricas; algumas celebridades e figuras públicas. 
 
CONTEÚDOS MORFOSSINTÁTICOS / LINGUÍSTICOS / PRAGMÁTICOS 
Unidade 3 
• Itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas; adjetivo + preposição; 
see/watch/look at; advérbios de modo; pronomes possessivos/Whose; past sim-
ple do verbo to be. 
 
Unidade 4 
• Itens lexicais, relacionados com as áreas temáticas; should / shouldn’t; past sim-
ple do verbo there + to be; past simple dos verbos regulares; conectores – sequên-
cia. 
 

 
AE: DOMÍNIOS - [Todas as unidades]: Competência comunicativa 
                                                                    Competência intercultural 
                                                                    Competência estratégica 
 
CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
Unidade 5 – Around my home 
 • Diferentes tipos de habitação; espaços fora de casa; coisas da casa; serviços 
(lojas e lugares públicos); a Escócia. 
Unidade 6 – Holiday and travelling 
• Atividades de férias; diferentes meios de transporte; horários de transporte; 
anúncios. 
 
CONTEÚDOS MORFOSSINTÁTICOS / LINGUÍSTICOS / PRAGMÁTICOS 
Unidade 5 
• Itens lexicais relacionados com as áreas temáticas; past simple dos ver-
bos irregulares; pronomes reflexos. 
Unidade 6 
• Itens lexicais relacionados com as áreas temáticas; Futuro com be going 
to; preposições de movimento; comparativos; superlativos. 
 
Extensive Reading: Unidade 5 – The Prince and the Pauper 
 

3.º Período 

 
Junqueira, 09 de setembro de 2021 
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Unidades: 
(De acordo com o manual adotado: «Tu cá tu lá! Nível A1» da Porto Editora) 
 
Atividades de iniciação à língua portuguesa e de familiarização com a 
mesma e o sistema educativo português  
 
Unidade 1: Aqui vamos nós! 
 
Unidade 2: As aulas vão começar! 
 
Unidade 3: Deitar cedo e cedo erguer...  
 
Unidade 4: Que divertido!  
 
Unidade 5: Queres provar uma francesinha?  
 
Unidade 6: Posso assinar o teu Gesso? 
 

 
 
 

1º período 
 

 
Unidade 7: Olha ali os golfinhos! 
 
Unidade 8: Foi tão giro! 
 
Unidade 9: Porto-me bem! 
 
Unidade 10: Como vai estar o tempo amanhã? 
 
Unidade 11: Vou experimentar! 
 
Unidade 12: Vamos ao cinema! 
 

2º período 

 
Unidade 13: Ajudar não custa! 
 
Unidade 14: Conheces esta música? 
 
Unidade 15: Que revista tão gira! 
 
Unidade 16: Do outro lado do mundo! 

3.º período 

 



Página 2 de 3 

DOMÍNIOS - TEMAS – CONTEÚDOS - CAPACIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 
Domínios: 
 
Compreensão oral 

 Reconhecer palavras e expressões de uso corrente relativas ao contexto em 
que se encontra inserido, quando lhe falam de modo claro e pausado; 

 Identificar tópicos de mensagens breves produzidas pausadamente; 

 Reter linhas temáticas centrais de breves textos expositivos em registo áu-
dio/vídeo; 

 
Produção oral 

 Explicitar unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas ou lidas;  

 Adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e imperativa;  

 
Interação oral 

 Fazer perguntas, formular respostas breves a questões orais, formu-
lar/aceitar/recusar um convite; 

 Pedir/oferecer/aceitar/recusar ajuda; 

 Produzir enunciados orais breves com o objetivo de se apresen-
tar/apresentar outros; cumprimentar/despedir-se; agradecer/reagir a um 
agradecimento; pedir/aceitar desculpas; felicitar; pedir autorização; mani-
festar incompreensão; descrever objetos e pessoas; 

 
Leitura 

 Identificar elementos icónicos, textuais e paratextuais (títulos, disposição 
do texto, parágrafos);  

 Identificar palavras-chave e inferimento do seu significado;  

 Extrair  informação de textos adequados ao contexto textos de aprendiza-
gem, com vocabulário de uso corrente;  

 Atribuir significados a palavas e expressões a partir do contexto; 

 Reconhecer analogias temáticas em excertos adequado ao contexto especí-
fico de aprendizagem; 

 Identificar a função dos conetores de adição e de ordenação; 

 Recorrer eficazmente a dicionários elementares da língua portuguesa;  

 Reconhecer a estrutura do enunciado assertivo: padrões de ordem dos 
constituintes; verbos copulativos; verbos de estado; verbos de atestação; 
(apresentar-se, revelar, aparentar, mostrar...); 

 Construir esquemas a partir de textos breves; 

 Compreender vocabulário científico de uso corrente; 

 Identificar a função dos principais verbos de instrução em provas e traba-
lhos  (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enume-
rar, …);  
 

Ao longo do ano 
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Escrita 

 Escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem;  

 Planificar, através da escrita, textos com informação relacionada com o 
universo escolar; 

 Aplicar as regras básicas de acentuação;  

 Dominar o alfabeto, a pontuação e a paragrafação; 

 Construir frases utilizando termos-chave recém-adquiridos; 

 Reescrever encadeamentos frásicos a partir de modelos dados; 
 
Gramática 

 Utilizar e reconhecer: nome; determinantes; artigo; adjetivo qualificativo; 
pronomes pessoais (formas tónicas e átonas); pronomes interrogativos; de-
terminantes e pronomes demonstrativos e possessivos; quantificadores; 
numerais; advérbios e locuções adverbiais de uso frequente; 

 Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal ( presente, pretérito per-
feito e futuro do modo  indicativo) e referências temporais como os indica-
dores de frequência; 

 Reconhecer e estruturar unidades sintáticas; 

 Reconhecer frases simples; 

 Compreender e aplicar concordâncias básicas; 

 Construir, de modo intencional, frases afirmativas e negativas; 

 Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais seguintes: dados pessoais, 
profissões, países /cidades, família, casa, estados físicos e psicológicos, sa-
úde, corpo humano, refeições, cidade, escola, serviços, bancos, correios, 
organismos públicos, compras, vestuário e calçado; 

 
Interação cultural 

 Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura, de di-
versas culturas em presença e da cultura da língua de escolarização; 

 Entender, de modo genérico, a perspetiva da sua cultura e da cultura por-
tuguesa. 

 
Observações:  
1) A planificação foi elaborada a partir do documento Aprendizagens Essenciais | Articulação com o perfil dos alunos, Ensino Básico 
e ensino secundário, Português Língua Não Materna (PLNM), Nível A1,  Em vigor de acordo com o previsto no artigo 38.º do Decre-
to-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
2) Os conteúdos e competências planificados são dirigidos a alunos que se situam nos níveis A1 de proficiência linguística, salva-
guardando-se a possibilidade de um aluno poder estar simultaneamente em diversos níveis de desempenho linguístico.   
3) A presente planificação é flexível, na medida em que foi feita partindo do pressuposto de que haverá, por parte do aluno, um 
ritmo regular na aprendizagem de PLNM. Todavia, fica salvaguardada a velocidade de aprendizagem do aluno [Cf. Orientações…, p. 
8] e a possibilidade de este, a qualquer momento do seu processo educativo, poder transitar de nível [Cf. Orientações…, p. 32.].  
4) Os conhecimentos gramaticais serão lecionados/ativados, ao longo dos três períodos, a partir dos textos trabalhados e/ou das 
necessidades linguísticas dos alunos, sendo reativados/sistematizados sempre que necessário.  
5) O grau de conhecimento e de explicitação metalinguística deve, neste nível, e tendo em conta a faixa etária dos alunos, restrin-
gir-se às necessidades decorrentes da abordagem dos conhecimentos gramaticais [Cf. Aprendizagens Essenciais | Articulação com o 
perfil dos alunos, Ensino Básico e ensino secundário, Português Língua Não Materna (PLNM), Nível A1]. 
6) em função do ritmo de aprendizagem do grupo de aprendentes, as unidades  referentes ao 1.º e 2.º períodos poderão ser con-
cluídas no início do período seguinte. 

Setembro de 2021 
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Unidades: 
(De acordo com o manual adotado: «Tu cá tu lá! Nível A2» da Porto Editora) 
 
Atividades de diagnose e de recuperação/consolidação de conteú-
dos/aprendizagens gerais do nível A1 
 
Unidade 1: Aqui vamos nós! 
 
Unidade 2: De volta às aulas! 
 
Unidade 3: Não ouvi o despertador... 
 
Unidade 4: É hora da brincadeira! 
 
Unidade 5: Fomos ao Martinho da arcada? 
 
Unidade 6: Quando tens alta? 
 

 
 
 
 
 

1º período 
 

 
Unidade 7: Conheces  a Amazónia? 
 
Unidade 8: Há muito, muito tempo... 
 
Unidade 9: Sou um cidadão exemplar! 
 
Unidade 10: Lá fora chuva cai... 
 
Unidade 11: Qual escolho? 
 
Unidade 12: Excelente filme! 
 

2º período 

 
Unidade 13: Vamos ajudar? 
 
Unidade 14: Sons do mundo. 
 
Unidade 15: Ouviste aquela notícia? 
 
Unidade 16: Vamos descobrir novas terras! 

3.º período 
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Domínios: 
 
Compreensão oral 

 Compreender os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma se-
quência dialogal (interação quotidiana, debate, entrevista), quando o débi-
to da fala é relativamente lento e claro; 

 Identificar a função das propriedades prosódicas (altura, duração, intensi-
dade); 

 
Produção oral 

 Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, dese-
jos, ambições e projetos; 

 Explicar gostos e opiniões; 

 Utilizar com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas fre-
quentes associadas a situações do quotidiano; 

 Prosseguir um discurso livre de forma inteligível; 

 Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais; 

 Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens; 

 Aperfeiçoar a fluência através de diálogos encenados e  pequenas dramati-
zações; 

 
Interação oral 

 Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral 
ou de interesse pessoal; 

 Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião; 

 Dar e aceitar propostas; 

 Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos livres; 

 Dar e pedir instruções; 
 

Leitura 

 Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente; 

 Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrati-
vos; 

 Identificar as funções dos conectores de causa, de consequência, de seme-
lhança, de conclusão e de oposição; 

 Recorrer eficazmente a dicionários de especialidade; 

 Reconhecer itens de referência bibliográfica; 

 Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução (trans-
crever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar, justifi-
car…);  
 
 

Ao longo do ano 
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Escrita 

 Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal; 

 Construir sequências originais de enunciados breves; 

 Responder a questionários sobre temas diversos; 

 Participar em atividades de escrita coletiva; 
 
Gramática 

 Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do 
indicativo, modo imperativo e presente do conjuntivo); 

 Estabelecer relações semânticas entre palavras; 

 Agrupar, no texto, palavras da mesma família, do mesmo campo lexical e 
do mesmo campo semântico; 

 Reconhecer equivalências e contrates vocabulares; 

 Construir, de modo intencional, frases afirmativas e negativas; 

 Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais: pesos e unidades de me-
dida, embalagens, rotina diária, meios de transporte, tempo, experiências 
pessoais, tempos livres, manifestações artísticas, país; 

 
Interação cultural 

 Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a da língua 
estrangeira, compreendendo as diferenças e semelhanças; 

 Reconhecer a importância das competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

 
 
Observações:  

1) A planificação foi elaborada a partir do documento Aprendizagens Essenciais | Articulação com o perfil dos alunos, 
Ensino Básico e ensino secundário, Português Língua Não Materna (PLNM), Nível A2,  Em vigor de acordo com o pre-
visto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
2) Os conteúdos e competências planificados são dirigidos a alunos que se situam nos níveis A2 de proficiência linguís-
tica, salvaguardando-se a possibilidade de um aluno poder estar simultaneamente em diversos níveis de desempenho 
linguístico.   
3) A presente planificação é flexível, na medida em que foi feita partindo do pressuposto de que haverá, por parte do 
aluno, um ritmo regular na aprendizagem de PLNM. Todavia, fica salvaguardada a velocidade de aprendizagem do 
aluno [Cf. Orientações…, p. 8] e a possibilidade de este, a qualquer momento do seu processo educativo, poder transi-
tar de nível [Cf. Orientações…, p. 32.].  
4) Os conhecimentos gramaticais serão lecionados/ativados, ao longo dos três períodos, a partir dos textos trabalha-
dos e/ou das necessidades linguísticas dos alunos, sendo reativados/sistematizados sempre que necessário.  
5) O grau de conhecimento e de explicitação metalinguística deve, neste nível, e tendo em conta a faixa etária dos 
alunos, restringir-se às necessidades decorrentes da abordagem dos conhecimentos gramaticais [Cf. Aprendizagens 
Essenciais | Articulação com o perfil dos alunos, Ensino Básico e ensino secundário, Português Língua Não Materna 
(PLNM), Nível A2]. 
6) em função do ritmo de aprendizagem do grupo de aprendentes e/ou da necessidade de recuperação/consolidação 
de aprendizagens, as unidades  referentes ao 1.º e 2.º períodos poderão ser concluídas no início do período seguinte. 
 

 
Junqueira, setembro de 2021 
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Unidades: 
(De acordo com o manual adotado: «Português convida! Nível B1» da Porto 
Editora) 
 
 
Atividades de diagnose e de recuperação/consolidação dos conteú-
dos/aprendizagens gerais do nível A2 
 
Unidade 1: Amizade, procura-se! 
 
Unidade 2: A família não se escolhe  
 
Unidade 3: O mundo das (j)aulas 
 

 
 
 
 
 

1º período 
 

 
Unidade 4: A moda és tu? 
 
Unidade 5: Somos o que comemos 
 
Unidade 6: Planeta real 
 
Unidade 7: Fazer o bem, faz-te bem! 
 

2º período 

 
Unidade 8: Comunicar é partilhar 
 
Unidade 9: Portugal diverso 
 
Unidade 10: Portugal com história 
 

3.º período 

 

 
Domínios: 
 
Compreensão oral 

 Distinguir informação específica e informação parcelar; 

 Compreender aspetos essenciais de discursos ouvidos em linguagem pa-
drão; 

 Identificar o tema em diversas versões sobre a mesma questão; 
 

Ao longo do ano 
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Produção oral 

 Elaborar e reelaborar um tópico a partir de um texto escrito ou oral; 

 Apresentar opiniões e pontos de vista, justificando; 

 Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito; 

 Interpretar textos publicitários; 
 
Interação oral 

 Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas; 

 Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 

 Apresentar questões, problemas ou conceitos sem recurso de imagem; 

 Utilizar estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do discurso, à 
concordância e à discordância; 

 Realizar operações para dar ou para tomar a palavra; 

 Retomar a palavra através da paráfrase; 

 Resumir o conteúdo de uma conversa; 
 

Leitura 

 Identificar as principais linhas temática a partir da leitura de textos varia-
dos; 

 Reconhecer analogias e contrastes em textos relativamente longos e com-
plexos; 

 Distinguir previsões de constatações; 

 Reconhecer registos de língua (formal e não formal); 

 Diferenciar os modos de relato do discurso (direto e indireto) e identificar 
os verbos declarativos; 

 Interpretar textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, entrevistas) e 
publicitários; textos autobiográficos; textos e fragmentos de textos literá-
rios de dimensão e vocabulário acessíveis; 
 

 
Escrita 

 Produzir textos a partir de imagens e de sequências ouvidas ou lidas; 

 Elaborar e reelaborar sequências textuais sobre um mesmo tema a partir 
de pontos de vista distintos; 

 Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e 
descritivos; 

 Dominar os principais processos de composição discursiva: justificação, 
demonstração, exemplificação, generalização, especificação, inventariação; 

 Recorrera verbos e expressões de cálculo, de fundamentação, de confron-
tação, de indicação de valores e de conclusão; 

 Dominar cadeias de referência pelo recurso a expressões referencialmente 
dependentes; 

 Dominar mecanismos de coesão temporal; 
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 Catalogar informação com procedimentos de documentação (fichas de lei-
tura; referências bibliográficas; arquivamento de diferentes materiais de 
estudo); 

 
Gramática 

 Utilizar verbos regulares e irregulares nos modos indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de polaridade afirmativa e negativa; 

 Utilizar a perífrase verbal, a forma nominal e o infinitivo pessoal; 

 Reconhecer os usos específicos dos verbos ser e estar; 

 Reconhecer e utilizar corretamente as formas átonas dos pronomes pesso-
ais; 

 Reconhecer e utilizar preposições e locuções prepositivas de uso frequente; 
advérbios e locuções adverbiais com valor temporal; 

 Compreender os processos de formação de palavras(composição e deriva-
ção); 

 Reconhecer e aplicar relações de subordinação; orações completivas, con-
cessivas, consecutivas, comparativas, causais, condicionais, finais e tempo-
rais; 

 
Interação cultural 

 Explicar diferenças culturais, com respeito pelas diferentes formas de 
interpretar o mundo; 

 Interpretar obras literárias, textos jornalísticos e programas audiovi-
suais que visem aspetos interculturais. 

 
 
Notas:  

1) A planificação foi elaborada a partir do documento Aprendizagens Essenciais | Articulação com o perfil dos alunos, 
Ensino Básico e ensino secundário, Português Língua Não Materna (PLNM), Nível B1,  Em vigor de acordo com o pre-
visto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
2) Os conteúdos e competências planificados são dirigidos a alunos que se situam nos níveis B1 de proficiência linguís-
tica, salvaguardando-se a possibilidade de um aluno poder estar simultaneamente em diversos níveis de desempenho 
linguístico.   
3) A presente planificação é flexível, na medida em que foi feita partindo do pressuposto de que haverá, por parte do 
aluno, um ritmo regular na aprendizagem de PLNM. Todavia, fica salvaguardada a velocidade de aprendizagem do 
aluno [Cf. Orientações…, p. 8] e a possibilidade de este, a qualquer momento do seu processo educativo, poder transi-
tar de nível [Cf. Orientações…, p. 32.].  
4) Os conhecimentos gramaticais serão lecionados/ativados, ao longo dos três períodos, a partir dos textos trabalha-
dos e/ou das necessidades linguísticas dos alunos, sendo reativados/sistematizados sempre que necessário.  
5) O grau de conhecimento e de explicitação metalinguística deve, neste nível, e tendo em conta a faixa etária dos 
alunos, restringir-se às necessidades decorrentes da abordagem dos conhecimentos gramaticais [Cf. Aprendizagens 
Essenciais | Articulação com o perfil dos alunos, Ensino Básico e ensino secundário, Português Língua Não Materna 
(PLNM), Nível B1]. 
6) em função do ritmo de aprendizagem do grupo de aprendentes e/ou da necessidade de recuperação/consolidação 
de aprendizagens, as unidades  referentes ao 1.º e 2.º períodos poderão ser concluídas no início do período seguinte. 
 

 
Junqueira, setembro de 2021 
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DOMÍNIO: Oralidade  

 Informação implícita e explícita. 
 Deduções e inferências; sentido figurado. 
 Manifestação e justificação de reação pessoal ao texto ouvido. 
 Síntese. 
 Registo de informação. 
 Planificação do discurso (hierarquização de tópicos). 
 Princípio de cooperação. 
 Vocabulário: diversificação e adequação. 
 Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, 

expressões adverbiais, pronominalizações, marcadores discursivos.  
 Géneros escolares: apresentação oral; argumentação. 

DOMÍNIO: Leitura 

 Fluência de leitura: palavras e textos.  
 Texto de características narrativas.  
 Texto de enciclopédia e de dicionário, notícia, entrevista, texto 

publicitário, carta, roteiro. 
 Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos. 
 Informação relevante, factual e não factual. 
 Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações. 
 Pesquisa, registo e organização da informação. 
 Paráfrase. 
 Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte 

– todo; aspetos nucleares do texto; síntese. 
 Opinião crítica textual e intertextual.  

DOMÍNIO: Educação Literária 

 Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e 
adaptações de clássicos (Lista em Anexo); outros textos literários 
selecionados (Listagem PNL). 

 Relação entre partes do texto e estrutura global (modo narrativo). 
 Inferências. 
 Géneros literários: conto.  
 Comparação de versões de um mesmo texto. 
 Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista.  
 Apresentação de um texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
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DOMÍNIO: Escrita 

 Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou 
género, registo, organização e desenvolvimento de ideias.  

 Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais auxiliares 
de escrita; construção frásica (concordância, encadeamento lógico); 
coesão textual (retomas nominais, substituições por sinónimos e 
expressões equivalentes e por pronomes, ordenação correlativa dos 
tempos verbais, conectores); marcadores discursivos; vocabulário 
específico. 

 Géneros escolares: texto de opinião. 
 Texto biográfico (1Opcional.) 
 Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género; estrutura e 

desenvolvimento lógico do texto; correção linguística. 

DOMÍNIO: Gramática 

 Verbo: infinitivo pessoal e gerúndio. 
 Determinante interrogativo. 
 Pronome indefinido. 
 Pronome pessoal em adjacência verbal (alargamento). 

 
Grimm, Contos  
António Pescada, Ali Babá e os Quarenta Ladrões (adaptação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º período 

DOMÍNIO: Oralidade 

 Informação implícita e explícita. 
 Deduções e inferências; sentido figurado. 
 Manifestação e justificação de reação pessoal ao texto ouvido. 
 Síntese. 
 Facto e opinião.  
 Registo de informação. 
 Planificação do discurso (hierarquização de tópicos). 
 Géneros escolares: apresentação oral; argumentação. 
 Princípio de cooperação. 
 Vocabulário: diversificação e adequação. 
 Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, 

expressões adverbiais, pronominalizações, marcadores discursivos 

DOMÍNIO: Leitura 

 Fluência de leitura: palavras e textos.  
 Texto de características narrativas; descritivas.  
 Retrato, texto de dicionário, notícia. 
 Informação relevante, factual e não factual. 
 Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos. 
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 Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações. 
 Paráfrase. 
 Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte 

– todo; aspetos nucleares do texto; síntese. 

DOMÍNIO: Educação Literária 

 Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e 
adaptações de clássicos (Lista em Anexo); outros textos literários 
selecionados (Listagem PNL). 

 Inferências. 
 Recursos expressivos: anáfora, perífrase, metáfora. 
 Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto. 
 Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista. 
 Universos de referência e valores. 
 Literatura, cinema e teatro: relações textuais. 
 Leitura dramatizada. 

DOMÍNIO: Escrita 

 Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou 
género, registo, organização e desenvolvimento de ideias.  

 Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais auxiliares 
de escrita; construção frásica (concordância, encadeamento lógico); 
coesão textual (retomas nominais, substituições por sinónimos e 
expressões equivalentes e por pronomes, ordenação correlativa dos 
tempos verbais, conectores); marcadores discursivos; vocabulário 
específico.  

 Texto de características narrativas. 
 Resumo de texto de características narrativas e de texto de 

características expositivas. 
 Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género; estrutura e 

desenvolvimento lógico do texto; correção linguística. 

DOMÍNIO: Gramática 

 Modos e tempos verbais: formas finitas – condicional e conjuntivo 
(presente, pretérito imperfeito e futuro); formas não finitas – 
infinitivo (impessoal e pessoal) e gerúndio.  

 Classes de palavras: 

 – verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e auxiliar (dos 
tempos compostos e da passiva); 

 – interjeição. 
 Funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento oblíquo, 

complemento agente da passiva e modificador. 
 Complemento direto e complemento indireto e pronomes 
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correspondentes. 
 Frase ativa e frase passiva. 

 

Maria Alberta Menéres, Ulisses  
António Mota, Pedro Alecrim  

 

DOMÍNIO: Oralidade 

 Informação implícita e explícita. 

 Deduções e inferências; sentido figurado. 

 Manifestação e justificação de reação pessoal ao texto ouvido. 

 Síntese. 

 Registo de informação. 
 
 

DOMÍNIO: Leitura 

 Texto de enciclopédia e de dicionário. 

 Pesquisa, registo e organização da informação. 

 Opinião crítica textual. 

 

DOMÍNIO: Educação Literária 

 Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e 
adaptações de clássicos (Lista em Anexo); outros textos literários 
selecionados (Listagem PNL). 

 Texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema rimático 
(rima emparelhada, cruzada, interpolada). 

 Texto dramático: organização estrutural (ato, cena e fala); sentido 
global. 

 Inferências. 

 Recursos expressivos: anáfora, perífrase, metáfora. 

 Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista. 

 Géneros literários: poema (lírico e narrativo). 

 Comparação de versões de um mesmo texto. 

 Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto. 
 
 

 Universos de referência e valores. 

 Leitura dramatizada. 

 

DOMÍNIO: Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Período 
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 Paráfrase. 

 Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou 
género, registo, organização e desenvolvimento de ideias.  

 Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais auxiliares 
de escrita; construção frásica (concordância, encadeamento lógico); 
coesão textual (retomas nominais, substituições por sinónimos e 
expressões equivalentes e por pronomes, ordenação correlativa dos 
tempos verbais, conectores); marcadores discursivos; vocabulário 
específico. 

 Texto de características narrativas. 

 Géneros escolares: texto de características expositivas, texto de 
opinião. 

 Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género; estrutura e 
desenvolvimento lógico do texto; correção linguística. 

 

DOMÍNIO: Gramática 

 Derivação e composição. 

 Discurso direto e discurso indireto. 

 Frase simples e frase complexa. 
 
 
Manuel António Pina, O pássaro da cabeça 
Almeida Garrett, A Bela Infanta  
António Pina, Os Piratas  
 

 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
 As temáticas referentes ao 1.º e 2.º período poderão ser finalizadas no início do período seguinte. 
 A leitura de textos em função do género textual a que pertencem será gerida de acordo com o tipo de turma. 

 
 Junqueira, 13 de setembro de 2021 
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PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

 
 A.  “Trocas nutricionais entre o organismo e o meio” 
 
  Alimentos como veículo de nutrientes 

● Alimentos e nutrientes 
 
● Nutrientes e a sua função no organismo 
 
● Roda dos alimentos 
 
● Regras básicas de alimentação 
 
● Erros alimentares 
 
● Rotulagem dos alimentos 
 
● Conservação dos alimentos 
 
● Órgãos do sistema digestivo humano – digestão como processo de obtenção 

de nutrientes 
● A saúde do sistema digestivo 

 
● Características do sistema digestivo em função do regime alimentar dos 

animais 
- Sistema digestivo de um herbívoro ruminante 
- Sistema digestivo de uma ave granívora 

 
Circulação do ar 

● Sistema respiratório humano: vias respiratórias e pulmões 
 
● Movimentos respiratórios: ar inspirado e ar expirado 
 
● Manter a saúde do sistema respiratório 
 
● Desequilíbrios do sistema respiratório 

 
● Sistema respiratório dos peixes 

1º Período 
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Transporte de nutrientes e oxigénio até às células 
 
● Sistema cardiovascular 
 
● O sangue – importância dos seus constituintes 

 
● A circulação do sangue  

- Coração e vasos sanguíneos 
 
● Circulação sanguínea 
 
● Desequilíbrios do sistema cardiovascular 

 
● A saúde do sistema cardiovascular 

 
 
Eliminação de produtos da atividade celular  
 
● Principais produtos de excreção 
 
● Breve referência à pele e aos órgãos do sistema urinário 
 
● A saúde da pele e do sistema urinário 

 
 
 
B.  “Trocas nutricionais entre o organismo das plantas e o meio: plantas” 
 
 Como se alimentam as plantas 
 
● A água e os sais minerais na planta 

 
● As plantas elaboram o seu alimento – fotossíntese 

 
● Acumulação de reservas 

 
 
 
 Importância das plantas para o mundo vivo 
 

● As trocas gasosas nas plantas: Qualidade do ar 
 

● As plantas, fonte de alimento e de matérias-primas 
 
 

2º Período 
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C.  “Transmissão da vida” 
 
Reprodução humana e crescimento 
 

● Caracteres sexuais 
 

● Sistema reprodutor masculino 
 

● Sistema reprodutor feminino 
 

● Fecundação e desenvolvimento do feto 
 

● O nascimento e os primeiros anos de vida – sua importância 
 

● A saúde do sistema reprodutor 
 
 
Reprodução nas plantas 
 
● Reprodução por sementes 

 
 
D: Agressões do meio e integridade do organismo 
 
Recuperação 5º ano: Célula, unidade básica de vida 
 

● O microscópio na descoberta do mundo “invisível” 
 

● A célula como unidade básica da vida 
 
 “ Microrganismos” 
 
● Os micróbios  

 
● Micróbios causadores de doenças 

 
● Microrganismos úteis 

 
● Meios de defesa contra as agressões microbianas – a prevenção da 

doença 
 

“Higiene e problemas sociais” 
 

● Higiene pessoal e social 

3º Período 
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DOMÍNIO: NÚMEROS E OPERAÇÕES (NO)/ ÁLGEBRA (ALG) 
 
Tema: Números Naturais 

Conteúdos: 
. Decomposição em fatores primos (revisão de 5º ano) 
. Potência de base e expoente natural 
. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum recorrendo à 
decomposição de um produto 
  em fatores primos 

 
Tema: Números racionais não negativos 

Conteúdos: 
. Números racionais não negativos: fração, fração decimal, 

percentagem e numeral misto (revisão de 5º ano) 
. Adição e subtração (revisão de 5º ano) 
. Inverso e um número racional 
. Multiplicação e divisão de números racionais não negativos 
 
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 

 
DOMÍNIO: ÁLGEBRA (ALG) 
 
Tema: Expressões numéricas e propriedades das operações  

Conteúdos:  
.  Expressões numéricas: adição, subtração, multiplicação e divisão 

com números racionais não negativos representados na forma de 
fração 

.  Potências de base racional não negativa e expoente natural 

.  Multiplicação de potências. Regras operatórias 

.  Divisão de potências. Regras operatórias 

.  Expressões numéricas (propriedades das operações adição, 
subtração, multiplicação, divisão, regras da potenciação e 
prioridade das operações com números racionais não negativos)  

 
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 

1º Período 
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DOMÍNIO: GEOMETRIA E MEDIDA (GM)  
 
Tema: Figuras planas e sólidos geométricos 
 

Conteúdos: 
. Posição relativa de retas. Classificação de ângulos (revisão 5.º ano) 

. Reflexão central  

. Mediatriz de um segmento de reta 

. Reflexão axial  

. Simetria de reflexão axial. Eixo de simetria de um ângulo e bissetriz 

de um ângulo 

. Rotação 

. Simetria de rotação  

 
Resolução de problemas 

 
DOMÍNIO: ÁLGEBRA (ALG) 

 
Tema: Sequências, regularidades e  proporcionalidade direta 

 
Conteúdos: 
. Sequências e regularidades 

. Proporcionalidade direta. Constante de proporcionalidade 

. Proporções. Propriedades das proporções 

. Escalas  

 

Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 

 
DOMÍNIO: GEOMETRIA E MEDIDA (GM)  

 
Tema: Figuras geométricas planas, sólidos geométricos e medida 

 
Conteúdos: 
. Perímetro. Área de polígonos, por enquadramento ou por 

decomposição e composição de figuras       planas (revisão 5º ano) 

. Circunferências, ângulos e retas 

. Polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência 

. Perímetro de um círculo 

  
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 
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DOMÍNIO: GEOMETRIA E MEDIDA (GM)  

 
Tema: Sólidos geométricos e medida (continuação) 

Conteúdos:  
. Área de um polígono regular e de um círculo por enquadramento 
ou por decomposição e composição de figuras planas 
Sólidos geométricos. Volume e capacidade  
. Volume do prisma reto 
. Volume do cilindro reto 

 
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 

 
DOMÍNIO: ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS (0TD) 

 
Tema: Representação e interpretação de dados  

Conteúdos: 
. Frequência absoluta e frequência relativa. Variável quantitativa e 

variável qualitativa. Diagrama de caule e folhas e gráficos de barras 
(revisão 5º ano) 

. População e amostra 

. Variáveis estatísticas (qualitativa, quantitativa discreta e contínua) 

. Gráfico de linhas  

. Gráfico circular 

. Medidas estatísticas (Moda, Média, Extremos e Amplitude – 
revisão 5º ano) 
 

Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 
 
 

DOMÍNIO: NÚMEROS E OPERAÇÕES (NO) 
 
Tema: Números inteiros  

             Conteúdos: 

. Operações com números inversos de números racionais positivos 

. Números racionais. Simétrico e valor absoluto de um número 
racional 

. Ordenação e comparação de números racionais 

. Adição e subtração de números inteiros (a lecionar no sétimo ano) 
 

Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 
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● Segurança, Responsabilidade e respeito em ambientes digitais: 

o O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável 

no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais. 

 

● Investigar e Pesquisar: 

o O aluno planifica uma investigação a realizar online. 

1º Período 

Ao longo do ano 

● Criar e Inovar: 

o O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de 

apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 

pensamento computacional e produz artefactos digitais 

criativos. 

 

Ao longo do ano 

● Comunicar e Colaborar: 

o O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de 

comunicação e colaboração. 

 

Ao longo do ano 

 
 
 
 

Junqueira, 13 de setembro de 2021 

 


