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Introdução 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) visam proporcionar a 

todos os discentes que frequentam o Primeiro Ciclo do Ensino Básico o acesso 

equitativo e gratuito a um conjunto de atividades que fomentem o seu 

desenvolvimento e contribuam positivamente para o seu sucesso escolar, 

materializando, simultaneamente, uma resposta ativa das Escolas perante a 

necessidade de oferta de atividades de complemento educativo, ocupação de 

tempos livres e apoio social no apoio às famílias, como preconiza o Despacho 

normativo n.º 10 - B/2018, de 06 de julho e na portaria nº 644 – A / 2015. 

 
 

1. Finalidades 

O presente documento visa estabelecer as principais linhas de atuação 

do Agrupamento e das Escolas Básicas do Primeiro Ciclo a ele pertencentes no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, numa tentativa de 

uniformização de procedimentos base, que assegure aprendizagens fecundas, 

motivadoras e de qualidade. Dada a atribuição da responsabilidade da 

contratação de técnicos de AEC aos Agrupamentos Escolares, importa 

conciliar, num só documento, alguns aspetos fulcrais ao desenvolvimento das 

AEC, que assegurem o bom funcionamento das mesmas em todas as EB do 

Agrupamento. 

Os princípios constantes deste documento assumem um caráter dinâmico 

e versátil, na medida em que serão revistos e adequados sempre que tal se 

considere necessário, em virtude da realidade escolar, material disponibilizado e 

impressões recolhidas pelo corpo docente e não docente em cada ano letivo. 

 
 

2. Princípios 
   De acordo com o Despacho nº10-B/2018, o plano de ação das atividades de 

enriquecimento curricular é estruturado com base nos objetivos definidos no 

Projeto Curricular do Agrupamento, constando do Plano Anual de Atividades e rege-

se pelos princípios constantes do Regulamento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular para o 1º CEB, elaborado pelo agrupamento. 

A oferta de AEC do Agrupamento é a seguinte: 

a) Ensino do inglês; 

b) Atividade física e desportiva; 

c) Ensino da música; 

d) Expressão plástica; 

e) Domínio Técnico e das Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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Reuniões 

Semestrais 

D.T.T.I.C A. Plásticas A.F.D. 

2.1. Componente Pedagógica e Atividades 

A componente pedagógica das AEC desenrola-se de acordo com os 

pressupostos estabelecidos nas orientações programáticas da DGIDC para 

cada AEC e nos restantes documentos orientadores das atividades do 

Agrupamento. As atividades a desenvolver deverão ser planificadas em 

articulação com os professores titulares de turma, no sentido de se adaptarem 

ao contexto de aprendizagem específico de cada grupo. 

As atividades deverão ter um caráter sobranceiramente lúdico, 

privilegiando- se estratégias que criem um ambiente propício à aprendizagem, 

pautadas por interações alunos/ alunos e alunos/professores/alunos que 

promovam a autonomia e a criação de métodos de trabalho e, sobretudo, a 

motivação dos discentes. 

A planificação das atividades de enriquecimento curricular deve 

mobilizar os recursos humanos, técnico-pedagógicos e espaços existentes nas 

escolas do Agrupamento e na comunidade e que possam constituir uma mais-

valia para as AEC. 

 
 

2.2. Articulação Pedagógica e Curricular 

A articulação das AEC com as atividades curriculares de caráter 

obrigatório processa-se a um nível horizontal (com o professor titular de turma e o 

Coordenador do 1º Ciclo) e a um nível vertical (com os departamentos 

curriculares do 2º e 3º ciclos). 

O esquema abaixo sintetiza a forma de operacionalização destes dois tipos 

de articulação: 
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De um modo geral, a planificação das atividades de enriquecimento curricular 

será elaborada em parceria com os professores titulares de turma, professores 

do 2º ciclo (coordenadores de departamento) e os professores de cada AEC do 

Agrupamento, em reuniões conjuntas realizadas com esse fim, enfatizando-se 

atividades em articulação para todos os ciclos. Para uma plena operacionalização 

e articulação de atividades, a nível horizontal, os professores das AEC reunirão 

pelo menos três vezes durante o ano letivo com os docentes do 1º CEB 

(reuniões formais), e uma vez por período com os representantes de grupo do 2º 

CEB (reuniões formais). Esta reunião visa uma plena integração vertical dos 

professores das AEC nas dinâmicas dos departamentos da sua especialidade. 

Todas as reuniões são de cariz obrigatório e são marcadas atempadamente, em 

dia e hora a definir. 

 

2.3. Supervisão Pedagógica 

A supervisão pedagógica e o acompanhamento das AEC são da 

responsabilidade dos órgãos competentes do agrupamento de escolas como 

consta no Despacho nº10-B/2018, de 06 de julho:  

 
a) Articular a ligação com as famílias, prestando todas as informações solicitadas; 

b) Integrar no projeto curricular de turma as AEC; 

c) Promover reuniões com os encarregados de educação, nos termos legais; 

d) Reunir periodicamente com os professores das AEC; 

e) Dar a conhecer no início do ano letivo, em reunião a realizar entre os docentes da 

turma e os encarregados de educação, do Regimento, do programa e das AEC, bem 

como do plano de matrícula; 

f) Disponibilizar informações ou esclarecimentos aos encarregados de educação na 

hora prevista para o atendimento mensal aos pais e encarregados de educação. Só 

em situações excecionais, são permitidas alterações; 

g) Encaminhar a participação de ocorrência de situações expostas por escritas, pelos 

professores das AEC ao coordenador do 1º ciclo caso seja de caráter pedagógico ou 

ao coordenador/ responsável de estabelecimento se tratar de situações disciplinares; 

h) Registar no documento de supervisão, faltas (alunos e professores), ocorrências e 

cumprimento do programa. 

 

2.1. Registo de Informação 

 

As informações pertinentes relativas ao comportamento e progressão dos 

alunos nas atividades devem ter um caráter meramente formativo em 

articulação com o professor titular de turma. Todas as comunicações com o 

Encarregado de Educação devem realizar-se através da caderneta do aluno. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/134000001/0000200005.pdf
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2.2. Recursos Físicos e Materiais 

Os recursos físicos disponibilizados para as atividades de 

enriquecimento curricular são os correspondentes aos espaços pertencentes a 

cada EB, nomeadamente salas de aula, polivalente, campo de jogos e espaços 

exteriores (recreio). O desenvolvimento de cada AEC dependerá das condições 

de utilização de cada espaço e da conjugação de dinâmicas em cada 

estabelecimento de ensino. 

O Agrupamento procura garantir que todas as escolas estão equipadas 

com os materiais indispensáveis ao desenvolvimento de cada AEC, embora 

esteja ciente das limitações a este nível. É premissa do Agrupamento continuar a 

reunir esforços para a colmatação das necessidades a nível de material diverso. 

Importa referir que todo o material utilizado em cada AEC, bem como a 

respetiva arrumação e limpeza do mesmo é da responsabilidade de cada docente 

de AEC, que deve zelar pela sua conservação. 

 

2.3. Competências dos professores das AEC 

De acordo com o Regulamento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do Agrupamento, definem-se como competências dos professores 

das AEC as seguintes: 

a) Conhecer o presente regulamento e normas de funcionamento dos estabelecimentos; 

b) Apresentar-se ao Diretor na sede do Agrupamento e ao Coordenador de 

Estabelecimento onde vai lecionar, antes de iniciar as suas funções; 

c) Assinar o sumário da atividade e marcar as faltas dos alunos, diariamente, na 

folha de registo destinada a esse efeito, que se encontra em local específico de cada 

estabelecimento de ensino; 

d) No caso de a escola não ter as condições físicas necessárias ou as condições 

climatéricas não permitirem a realização de atividades no exterior, esta deve ser 

reformulada de modo a serem implementadas em espaços interiores devidamente 

adequados para a realização das atividades; 

e) Sempre que necessário (por comportamentos incorrectos do aluno, doença, 

acidente escolar ou outros) deve o professor fazer a participação da ocorrência, em 

documento próprio e encaminhá-la ao professor titular de turma; 

f) Em caso algum poderão os professores das AEC convidar os alunos a sair da sala, 

por motivo de indisciplina; qualquer situação deverá ser gerida pelo docente das 

AEC, no momento; 
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g) Em caso de acidente, o professor não deve abandonar o grupo, mas antes chamar 

uma assistente operacional ou outro docente, que deve colaborar no ato de socorro 

ao aluno e informar, de imediato, encarregado de educação. Na impossibilidade 

do encarregado de educação proceder ao acompanhamento do seu educando, à 

unidade de prestação de assistência, o mesmo será efetuado pela assistente 

operacional ou outro recurso humano disponível; 

h) O professor das AEC, deve utilizar a caderneta do aluno para comunicar com o 

encarregado de educação do mesmo; 

i) Sempre que um professor necessitar de faltar deve comunicar, atempadamente, ao 

seu coordenador que providenciará no sentido da sua substituição comunicando, 

de imediato, este fato, ao coordenador/responsável da escola; 

j) Em caso de falta do professor das AEC, sem pré-aviso, deverão os responsáveis de 

cada escola – coordenador de estabelecimento, professor titular de turma ou a quem 

eles delegarem – assegurar o bom funcionamento das atividades letivas, 

distribuindo os alunos pelas turmas restantes se necessário. 

 

2.4. Duração semanal das atividades e horário de funcionamento 

 

Os horários estipulados para as AEC obedecem às regras estabelecidas 
na portaria nº 644 – A / 2015 e no Despacho nº10-B/2018. 

 
  

3. Orientações Programáticas do Agrupamento 

As orientações programáticas do agrupamento para os professores das 

AEC foram elaboradas com base nas orientações programáticas de cada AEC, 

publicadas pela DGIDC, e com base no Projeto Curricular do Agrupamento e 

no Plano de Atividades do Agrupamento. Foram também tidos em 

consideração aspetos relevantes sobre o nível de desenvolvimento de 

competências dos alunos no final do 1º ciclo, recolhidos junto dos 

coordenadores de departamento correspondente a cada AEC, aquando da 

entrada no 5º ano de escolaridade. Este levantamento é crucial para determinar 

eventuais ajustes nas orientações programáticas, em virtude dos aspetos 

merecedores de maior atenção e aperfeiçoamento. 

Nas orientações programáticas de cada AEC procurou seguir-se uma 

perspetiva construtivista e interdisciplinar, com vista a criar-se um ambiente 

pedagógico pautado por atividades lúdico didáticas ativas e envolventes, que 

contribuam para o desenvolvimento das competências intrínsecas ao estádio 

de desenvolvimento das crianças e se diferenciem das atividades do ensino 

formal, sem, no entanto, deixarem de ir ao encontro das necessidades de cada 

aluno e promoverem a socialização e interação entre pares. 
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3.1. Ensino de Inglês 

 
O ensino de Inglês tem uma carga horária semanal de um bloco de 60 

minutos para o 1º e 2 ano de escolaridade. 

De acordo com as orientações programáticas do Ministério da 

Educação, consideram-se finalidades do ensino de Inglês no 1º CEB: 

 

 Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural; 

 Promover o desenvolvimento da consciência da identidade 

linguística e cultural através do confronto com a língua estrangeira e 

a(s) cultura(s) por ela (s) veiculada (s); 

 Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua; 

 Fazer apreciar a língua enquanto veículo de interpretação e 

comunicação do/com o mundo que nos rodeia; 

 Promover a educação para a comunicação, motivando para valores 

como o respeito pelo outro, a ajuda mútua, a solidariedade e a 

cidadania; 

 Contribuir para o desenvolvimento equilibrado das capacidades 

cognitivas e sócio afetivas, culturais e psicomotoras da criança; 

 Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras; 

 Favorecer atitudes de autoconfiança e de empenhamento no saber 
fazer; 

 Estimular a capacidade de concentração e de memorização; 

 Promover o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem; 

 Fomentar outras aprendizagens. 

 
Todos os conteúdos/atividades delineados devem promover o 

desenvolvimento global dos alunos, indo ao encontro dos seus interesses e 

motivações, no sentido de proporcionar experiências linguísticas 

enriquecedoras, que estabeleçam uma relação positiva com a aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Neste sentido, pressupõe-se que as atividades sejam 

maioritariamente lúdicas, com ênfase na compreensão e expressão oral, numa 

fase inicial, ainda que a leitura e a escrita não devam ser negligenciadas. As 

sugestões metodológicas apontam para processos de operacionalização 

assentes na discriminação e imitação de sons, entoações e ritmos; na 

memorização apoiada em suportes visuais, auditivos e gestuais; no 

reconhecimento e reprodução de enunciados curtos em situações de 

comunicação, explorando a produção oral; em diferentes formas de organização 

do trabalho em sala de aula, que levem os alunos a refletir sobre as 

aprendizagens que realizam. 
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3.2 . Atividade Física e Desportiva 

 
A oferta de atividade física e desportiva no 1º CEB tem por base as 

orientações do Ministério da Educação com uma carga horária semanal de dois 

blocos de 60 minutos. Assim, pretende-se atrair e motivar os alunos para a 

prática desportiva, desenvolvendo o domínio global das capacidades motoras e 

alargando o campo de experiências das crianças, sempre numa ótica de 

valorização da motricidade das crianças e de estimulação das suas 

capacidades. São finalidades da AFD: 

 

 Desenvolver as capacidades motoras dos alunos; 

 Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes 

tipos de atividades, conjugando as suas iniciativas com a ação 

dos colegas e aplicando corretamente as regras; 

 Promover o desenvolvimento integral do aluno, numa perspetiva 

interdisciplinar; 

 Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de 

vida saudáveis que se mantenham na idade adulta, contribuindo 

para o aumento da prática desportiva; 

 Fomentar o espírito desportivo e do fairplay, no respeito pelas 

regras das atividades e por todos os intervenientes 

 Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza 

numa perspetiva da sua preservação. 

 
Os conteúdos programáticos a abordar centram-se nas atividades físicas 

(1º e 2º ano) e nas atividades desportivas (3º e 4º). 

As atividades físicas incluem um leque alargado de atividades corporais 

e desportivas que visam a interligação da estrutura locomotora com a 

percetivo-cinética, melhorando a condição física, promovendo a saúde e o 

bem-estar e o equilíbrio psicológico. As áreas a desenvolver são: Exploração da 

Natureza; Deslocamentos e Equilíbrios; Atividades Rítmicas e Expressivas; 

Jogos; Atividades de Manipulação; Oposição e Luta. 

O seu ensino tem como objetivo a aquisição de hábitos saudáveis que 

podem ser entendidos como: 

 Meio: cada uma das atividades oferece possibilidades da criança adquirir 

novas competências; 

 Fim: cada atividade é uma matéria de ensino, que deve ser considerada 

e aprendida na sua especificidade. 
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Estas atividades são extensíveis a todos os níveis de ensino, 

requerendo reduzidas exigências técnicas e materiais e integrando-se 

facilmente no processo de formação desportiva. 

As atividades lúdicas e pré-desportivas assumem, assim, importância 

fundamental como veículo de desenvolvimento da criança, entendido num 

processo integral e harmonioso, centrado sobre três grandes domínios: o 

cognitivo, o sócio afetivo e o psicomotor. 

As atividades desportivas encerram um caráter mais competitivo, ao 

regerem- se por normas e regras específicas com maior grau de exigência. 

Neste sentido, perspetiva-se a realização de vários tipos de jogos como 

momentos para a aprendizagem social, nomeadamente ao nível da interação e 

do respeito com os outros e com as regras inerentes à prática desportiva. O 

jogo possui um conteúdo educativo, que permite o desenvolvimento de certas 

dimensões da personalidade da criança: 

 

 Dimensão Motora: Fatores percetivos; Fatores de execução e 

coordenação motora; 

 Dimensão Cognitiva: Capacidades de observação, análise, interpretação 

e adequação das soluções; 

 Dimensão Relacional: Relacionamento afetivo; Descoberta do outro; 
 

As matérias a privilegiar nas Atividades Desportivas contemplam os 

jogos pré-desportivos, promovendo a aquisição de competências que facilitem 

a aprendizagem dos jogos desportivos e o desenvolvimento de ações motoras 

e habilidades específicas às ações técnico-táticas dos jogos coletivos: Andebol, 

Basquetebol, Futebol e Voleibol. Relativamente às Atividades Desportivas 

individuais as matérias para o Atletismo incidem sobre o desenvolvimento das 

ações motoras básicas - correr, saltar e lançar, e para a Ginástica, a 

abordagem das destrezas gímnicas – rolamentos, deslocamentos e equilíbrios. A 

realização de cada uma das atividades desportivas estará dependente das 

condições e dos recursos materiais disponíveis em cada EB. 

 
3.3. Ensino da Música 

    O ensino musical no 1º CEB tem uma carga horária semanal de um bloco 

de 60 minutos para todos os anos de escolaridade e pressupõe a interação de 

um conjunto de atividades relacionadas com a audição, a interpretação e a 

composição, passíveis de se relacionarem com os mais diversos contextos e 

áreas de saber. Como tal, o ensino da música e o conhecimento musical estão 

transversalmente implícitos em todas as áreas. 

   Consideram-se finalidades desta AEC: 

●Desenvolver competências de discriminação auditiva abrangendo diferentes 

códigos, convenções e terminologias existentes nos mundos da música; 
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●Desenvolver competências vocais e instrumentais diversificadas, tendo em 

conta as diferentes épocas, estilos e culturas musicais do passado e do presente; 

●Desenvolver competências criativas e de experimentação; 

●Desenvolver competências transversais no âmbito da interligação da música 

com outras artes e áreas do saber; 

●Desenvolver o pensamento musical. 

 
Para que o ambiente de aprendizagem musical seja profícuo, há que 

respeitar os interesses das crianças, bem como o seu contexto sociocultural, na 

medida em que este influirá diretamente sobre o repertório musical das 

mesmas. 

As atividades a desenvolver devem contribuir para o alargamento das 

vivências musicais das crianças, através de uma abordagem abrangente e 

plural com enfoque na voz, no canto, no corpo, no movimento, na análise e 

discussão de repertório diversificado, nas práticas instrumentais, entre outros. 

Pretende-se que os alunos sejam capazes de: 

 
 Fomentar a sua curiosidade e responsabilidade relativamente ao 

universo sonoro; 

 Promover a expressão e a criatividade; 

 Educar a sensibilidade e o interesse pela música e pelo universo 
sonoro; 

 Contatar com diferentes culturas musicais; 

 Praticar os procedimentos próprios da música; 

 Explorar novas e diferentes formas de expressão, produção e 

criação musical; 

 Produzir e realizar espetáculos diversificados; 

 Contatar com diferentes culturas musicais. 

 

As orientações metodológicas, para cada um dos organizadores desta 

AEC, podem ser consultadas na respetiva orientação programática facultada 

pela DGDIC1. 

 
3.4. Expressão Plástica 
 

No ano letivo de 2021/2022 esta atividade irá contemplar os alunos de 

todos os anos de escolaridade, com uma carga horária semanal de 60 minutos. 

Nesta atividade pretende-se desenvolver o prazer da realização de 

experiências artísticas diversas. A produção de trabalhos alusivos às diferentes 

épocas do ano. Sempre que possível serão desenvolvidas algumas atividades 

sugeridas pelos alunos e preferencialmente serão utilizados materiais 

recicláveis para a obtenção de novos objetos. 

Pretende-se que os alunos sejam capazes de: 
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 Apropriar as linguagens elementares das artes; 

 Desenvolver a imaginação, a destreza manual e a descoberta; 

 Desenvolver a motricidade na utilização das diferentes técnicas artísticas; 

 Motivar a criança para a descoberta de si próprio e do outro; 

 Organizar o espaço de trabalho; 

 Realizar atividades de exploração do corpo, da voz do espaço, dos objetos. 

 
3.5. Domínio Técnico e das Tecnologias da Informação  

Comunicação 

 
As aulas DTTIC irão decorrer nas escolas do 1º ciclo com uma carga 

horária semanal de um bloco de 60 minutos para 3º e 4ºanos. 

Os objetivos gerais serão: 
 

 Despertar o aluno para a utilização do computador e outras tecnologias; 

 Iniciar conceitos básicos da utilização das TIC; 

 Diversificar as atividades através de diferentes meios didáticos; 

 Proporcionar aprendizagens significativas aos alunos; 

 Criar situações de transversalidade. 

No que concerne à Planificação Anual, é apresentada uma síntese dos 

conteúdos a trabalhar ao longo do ano letivo. Pretende-se que este documento 

geral seja um orientador exímio na preparação específica de cada uma das aulas 

DTTIC, tornando-as em momentos proporcionadores de aprendizagens 

diversificadas e significativas. 

 
Competências Gerais a desenvolver: 
 

 Adotar uma postura experimental e crítica relativamente ao uso das TIC. 

 Desenvolver o interesse e autoaprendizagem, trabalho cooperativo com as 

TIC. 

 Entender a importância de uma cidadania moderna, para a qual o 

domínio dasTIC é um instrumento normal de integração na Sociedade 

do Conhecimento. 

 Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as principais caraterísticas 

tecnológicas dos diversos recursos audiovisuais e ferramentas que 

compõem um sistema informático. 

 Adaptar‐se à utilização do computador como ferramenta de aprendizagem 

e de construção de conhecimento. 

 Usar as Tecnologias da Informação e Comunicação disponíveis, dando 

particular ênfase à Internet. 

 Selecionar, recolher e organizar informação, recorrendo aos Sistemas de 

Informação e Multimédia. 
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 Cooperar em grupo, intervindo crítica e construtivamente no tratamento da 

informação e na realização de tarefas. 

 Desenvolver uma atitude reflexiva face às tecnologias emergentes em 

tarefas e projetos individuais e comuns. 

 Aplicar e valorizar as competências TIC adquiridas em contextos 

diversificados. 

 Utilizar as novas Tecnologias de Informação e Comunicação como recurso 

e metodologia à aprendizagem de conteúdos das áreas curriculares. 

 
1 In http://www.dgidc.min-edu.pt/aec/index.php?s=directorio&pid=18 

 

 

4. Avaliação da Implementação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular 

 

A avaliação das AEC será permanente, de carácter formativo e realizar-se-

á ao longo do ano letivo. As reuniões realizadas permitirão avaliar a 

concretização, a pertinência e a eficácia das atividades desenvolvidas, no 

sentido de se traçarem propostas de melhoria para o trabalho futuro. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/aec/index.php?s=directorio&amp;pid=18
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ANEXOS – PLANIFICAÇÕES ANUAIS DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

- INGLÊS 

- ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

- EXPRESSÃO MUSICAL 

- EXPRESSÃO PLÁSTICA 

- DTTIC 

                                                      - INQUÉRITOS AP
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Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico e Outras Atividades de Enriquecimento 

Curricular – Atividades de Enriquecimento Curricular 

Planificação Anual de Inglês (1º e 2º Anos) 

 Ano Letivo 2021/2022 
 

 
Período 

Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

1º 
 Mobilizar saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano; 
Usar adequadamente linguagens das diferentes 
áreas do saber cultural científico e tecnológico 
para se expressar; 
Usar correctamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar 
pensamento próprio; 
Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 
e de aprendizagem, adequadas a objectivos 
visados; 
Pesquisar, seleccionar e organizar informação 
para a transformar em conhecimento mobilizável; 
Adoptar estratégias adequadas à resolução de 
problemas e tomada de decisões; 
Realizar actividades de forma autónoma, 
responsável e criativa; 
Cooperar com outros em tarefas e projectos 
comuns; 
Relacionar  harmoniosamente  o  corpo  com  o 
espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade de vida 

 
No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 

 
 Identificar e utilizar 
corretamente o seguinte 
vocabulário: 

 
- Hello/Hi; 
- Goodbye/bye; 
- Good morning; 
- Good afternoon... 

 
 
 Saber perguntar e responder: 

- What’s your name? 
- My name is... 
- How are you? I’m fine, 

thank you! 

 
Dialogar com os alunos sobre 
os seus nomes, idade, morada 
incentivando a expressão por 
iniciativa própria; 

 

Jogos de identificação nos 
quais os alunos se apresentem e 

digam onde moram; 

 

Exercícios de audição e 
repetição; 

 
Simulação de diálogos; 

 
Grafismos de preparação para 

a escrita; 

s 
 

E 
 

M 
 

 GREETINGS 

E  

S 
 

T 
 

R 

E 
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SEMESTRE 
Temas 

Conteúdos 

Competências  Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Mobilizar saberes culturais, científicos e No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 

 
 Saber apresentar-se; 

 Saber cumprimentar; 

 Dizer as cores: 

- Red, White, Yellow, Black... 

 Identificar as cores; 

 Identificar a cor de objetos; 

Dizer qual é a sua  cor 

favorita; 

Seguir instruções para 

colorir objetos; 

Distinguir  cores  

primárias de secundárias; 

Identificar  as   diferentes 

formas geométricas: Square; 

Circle; Triangle; Rectangle; 

 
Identificar letras em palavras; 

 
 

Através do diálogo, levar a 

criança a distinguir entre o hoje e 

o amanhã, o dia e a noite; 

 
Dialogar com os alunos sobre a 

sequência dos seus actos, ao longo 

do dia; 

 
Descrever desenhos, pinturas, 

fotografias, quadro, etc. 

 
Jogos com utilização dos órgãos 

dos sentidos: identificação de 

sons, descoberta de 

texturas/formas, identificação de 

tamanho, etc. 

  tecnológicos para compreender a realidade e 

  para abordar situações e problemas do 

1º 
 quotidiano; 

Usar adequadamente linguagens das diferentes 

S 
 áreas do saber cultural científico e tecnológico 

para se expressar; 

  Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

E  comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

M 

E 

 

COLOURS/SHAPES 

Adoptar metodologias personalizadas de 

trabalho e de aprendizagem, adequadas a 

objectivos visados; 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

  para a transformar em conhecimento 

S  mobilizável; 

Adoptar estratégias adequadas à resolução de 

T 
 problemas e tomada de decisões; 

Realizar actividades de forma autónoma, 

R 
 responsável e criativa; 

Cooperar com outros em tarefas e projectos 

E  comuns; 

  Relacionar harmoniosamente o corpo com o 
  espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

  promotora da saúde e da qualidade de vida. 
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SEMESTRE 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Mobilizar saberes culturais, científicos e No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 

 

Distinguir as diferentes 

 formas geométricas; 

Aprender/consolidar 

vocabulário referente à escola 

e ao material escolar: pen, 

pencil case, sharpener, pencil, 

rubber, glue, scissors, school 

bag, book… 

Aprender a compreender 

algumas expressões utilizadas 

em sala de aula: May I come 

in?; Be Quiet; Stand up; Sit 

Down; May I go to the 

toilet?; May I clean the 

board? 

Visualização e reconhecimento de 

1º  tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano; 
imagens e flashcards; 

S 
 Usar adequadamente linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural científico e tecnológico 
 

Atividades de audição e repetição; 

E 
 para se expressar; 

Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

 

Entoação de canções; 

M 

E 

 
SCHOOLBAG/ 
CLASSROOM 
LANGUAGE 

pensamento próprio; 

Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem, adequadas a objectivos 

visados; 

 
Jogos de expressão oral (“Simon 

Says”); 

S 
 Pesquisar, selecionar e organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável; 
 

Roleplaying; 
  Adoptar estratégias adequadas à resolução de  

T  problemas e tomada de decisões; 

Realizar actividades de forma autónoma, 

 

Colorir imagens de acordo com 

R 
 responsável e criativa; 

Cooperar com outros em tarefas e projectos 

instruções; 

E  comuns; 

Relacionar harmoniosamente o corpo com o Grafismos de preparação para a 

  espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal escrita; 

  promotora da saúde e da qualidade de vida.  
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1º 

S 

E 

M 

E 

S 

T

R 

E 

 

FESTIVIDADES: 
HARVEST 
FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 
 

HALLOWEEN 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTMAS 

 
Mobilizar saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano; 

Usar adequadamente linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural científico e tecnológico 

para se expressar; 

Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem, adequadas a objectivos 

visados; 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável; 

Adoptar estratégias adequadas à resolução de 

problemas e tomada de decisões; 

Realizar actividades de forma autónoma, 

responsável e criativa; 

Cooperar com outros em tarefas e projectos 

comuns; 

Relacionar harmoniosamente o corpo com o 

espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. 

Associar uma celebração 

 festiva com o seu país de 

origem; 

 Identificar vocabulário 

relacionado com o Harvest 

Festival: 

- crops, festival, harvest, food, 

church…; 

Associar uma celebração 

festiva com o seu país de 

origem (Halloween); 

 Compreender a origem da  

 festividade; 

 Associar alguns 

vocábulos a este dia: 

- Pumpkin; 

- Witch; 

- Ghost... 

 Comparar tradições dos 

países de Língua Inglesa; 

Identificar vocabulário 

relacionado com o tema: 

- Merry Christmas 

- Santa Claus/ Father 

Christmas; Christmas tree... 

 

 
Visualização e reconhecimento 

de imagens e flashcards; 

 
Atividades de audição e 
repetição; 

 
 

Entoação de canções; 

 
 

Jogos de expressão oral 

 
 

Jogos de vocabulário 

 
 

Roleplaying; 

 
 

Pintura e recorte temático. 
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SEMESTRE 
Temas 

Conteúdos 

Competências  

Propostas de operacionalização Gerais Específicas 

1º  Mobilizar saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e para 

No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 
 Identificar as 

relações familiares; 

 Distinguir os membros 

da família; 

 Relacionar   imagens 

com membros da família; 

Identificar vocabulário 

relacionado com o tema: 

- Mother; 

- Father; 

- Brother/ sister; 

-Grandmother/ 

Grandfather… 

 

 
 Identificar os números  

de  1 até 10; 

 Contar de 1 até 10; 

 Fazer contas simples 

de adição e subtração com 

objetos; 

Visualização e reconhecimento de 

imagens e flashcards; 

S 
 abordar situações e problemas do quotidiano; 

Usar adequadamente linguagens das diferentes 

 
Atividades de audição e repetição; 

  áreas do saber cultural científico e tecnológico  

E 
FAMILY 

para se expressar; 

Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

Entoação de canções; 

M  comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

Jogos de expressão oral (“Simon 

Says”); 

   E 
 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 

e   de   aprendizagem,   adequadas   a objectivos 
 

Roleplaying; 

  visados;  

S  Pesquisar,  selecionar  e  organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável; 

Identificar os membros da sua 

família; 

T  Adoptar estratégias adequadas à resolução de 

problemas e tomada de decisões; 
 

Realizar contagens em inglês; 

R 

E 

NUMBERS (1-10) Realizar actividades de forma autónoma, 

responsável e criativa; 
 

Agrupar quantidades; 

  Cooperar com outros em tarefas e projectos  

  comuns; Colorir imagens de acordo com 

  Relacionar harmoniosamente o corpo com o instruções; 

  espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal  

  promotora da saúde e da qualidade de vida. Grafismos de preparação para a 

   escrita; 
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SEMESTRE 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Mobilizar saberes culturais, científicos e No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 
Identificar os nomes dos 
brinquedos; 
Associar os nomes às imagens; 
Associar  uma  celebração 

 festiva com o seu país de origem; 
Identificar vocabulário 
relacionado com o Straw Bear 
Festival: 
- straw, Plough Monday, bear, 
parade… 
Identificar vocabulário 
alusivo às épocas festivas; 
Assimilar   a   origem   do St. 
Valentine’s Day; 
Comparar    as    tradições dos 
países de Língua Inglesa com as de 
Portugal; 
Identificar vocabulário 
relacionado com o tema: 

- Easter; 
- Easter Bunny; 
- Egg; 
- Godmother… 

Fazer  corresponder imagens a  

vocabulário; 
Associar      uma celebração 
festiva com o seu país de origem; 

 

 

 

Visualização e 

reconhecimento de imagens 

e flashcards; 

 
Atividades de audição e 

repetição; Entoação de 

canções; 

Jogos de expressão oral 

 
 

Jogos de vocabulário 

 
 

Roleplaying; 

 
 

Pintura e recorte temático. 

 

TOYS 
tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano; 

2º  Usar adequadamente linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural científico e tecnológico 

S 
 para se expressar; 

Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

E 

M 

 

FESTIVIDADES: 
STRAW BEAR 

FESTIVAL 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem, adequadas a objectivos 

visados; 

E 

S 

 
VALENTINE’S 

DAY 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável; 

Adoptar estratégias adequadas à resolução de 

problemas e tomada de decisões; 

  Realizar actividades de forma autónoma, 

T 

R 

 
EASTER 

responsável e criativa; 

Cooperar com outros em tarefas e projectos 

comuns; 

Relacionar harmoniosamente o corpo com o 

  espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

E  promotora da saúde e da qualidade de vida. 
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SEMESTRE 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização 
Gerais Específicas 

2º 
 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade 

No final da unidade os alunos 
deverão ser capazes de: 
Saber  identificar  e  distinguir  
os animais e respectivos habitats; 
Manifestar preferências: 

 -“My favourite pet/animal is…” 
Saber   identificar   e   
reproduzir sons onomatopaicos; 
Associar      o      vocabulário      
às respetivas  imagens:  
- Dog, cat, pig… 
Identificar alimentos; 
Exprimir opinião sobre         
alimentos; 
Associar      o      vocabulário 
às  respetivas imagens: 
- Chocolate, banana, an ice cream, 
a pizza... 
Identificar   diferentes   partes  
da cara: eyes; nose; mouth; ears; 
hair; face; 
Identificar  diferentes  estados  
de espírito: - sad, happy; 
Associar  uma  celebração  
festiva com o seu país de origem; 
Identificar vocabulário 
relacionado com o May Day. 

Visualização e reconhecimento de 

imagens e flashcards; 

 
Atividades de audição e repetição; 

Entoação de canções; 

Jogos de expressão oral; 

Roleplaying; 

Simulação de pequenos diálogos; 

 
Miming games; 

Descrever desenhos, pinturas, 
fotografias, quadro, etc. 

 

Fomentar a expressão e 
imaginação na criação de uma 
história. 

 

Jogos com utilização dos órgãos 
dos sentidos: identificação de 
sons, descoberta de 
texturas/formas, identificação de 
tamanho, etc. 

 
 e para abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

 
ANIMALS (PETS 

AND FARM 

ANIMALS 

Usar adequadamente linguagens das 

diferentes áreas do saber cultural científico 

e tecnológico para se expressar; 

Usar correctamente a Língua Portuguesa 

para comunicar de forma adequada e para 

 
 

FOOD 
estruturar pensamento próprio; 

Adoptar metodologias personalizadas de 
  trabalho e de aprendizagem, adequadas a 

  
FACE 

objetivos visados; 

Pesquisar, seleccionar e organizar 

  informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

 
 Adoptar estratégias adequadas à resolução 

de problemas e tomada de decisões; 

 FESTIVIDADES: Realizar actividades de forma autónoma, 

 MAYDAY 
responsável e criativa; 

Cooperar com outros em tarefas e 

 
FESTA DE FINAL 

DE ANO 

projetos comuns; 

Relacionar o corpo com o espaço, numa 

perspectiva pessoal promotora da saúde e 

  da qualidade de vida. 
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Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico e Outras Actividades de Enriquecimento 
Curricular – Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

 
SEMESTRE Área Temática/Conteúdos Calendarização 

 Greetings  

 Classroom Language  

 Alphabet  

1º 
Days of the week/Months of the Year 

Numbers up to 20 
Colours 

 

setembro a 
 Weather/Seasons 

Countries/Nationalities 
dezembro 

 Face/Body  

 Halloween  

Festividades Thanksgiving  

 Christmas  

 Clothing  
 
 

janeiro a março 

1º/2º 
   Animals 

Family 
 Valentine’s Day 

Festividades 
Carnival 
Father’s Day 

 Spring/Easter 

 Means of transport  

3º 
Food 
Sports and Hobbies  

abril a junho 

Festividades 
Mother’s Day  

Children’s Day  
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Atividades de Enriquecimento Curricular 

 
Planificação Anual de Atividade Física e Desportiva Ano Letivo 2021/2022 

 
 
 

Competências Comuns a todas as atividades físicas e desportivas 
1. Elevar o nível funcional das capacidades condicionais, coordenativas e sensoriais: 

 Resistência Geral; 

 Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras básicas e de deslocamento; 

 Flexibilidade; 

 Controlo de postura; 

 Equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, de aceleração e de apoio instável e ou limitado; 

 Controlo de orientação espacial; 

 Ritmo; 

 Agilidade. 
2. Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade 
e respeito na relação com os colegas e o professor. 
3. Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção e 
oportunidade. 

Ano 
Temas 

Conteúdos 
Competências Específicas Propostas de operacionalização 

 

 
1º/ 2º 

 
Atividades de 

Perícia e 

Manipulação 

Realizar acções motoras básicas com aparelhos 

portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento ou combinação de movimentos, 

conjugando as qualidades da acção própria ao 

efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

 
Atividades de manipulação com bola, raquete, arco e corda. 

Partir progressivamente do domínio dos objetos em situações de 

aprendizagem individual para situações de aprendizagem em pares. 
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Ano 
Temas 

Conteúdos 
Competências Específicas Propostas de operacionalização 

 

 

 

1º/ 2º 

 

 
 

Deslocamentos 

e Equilíbrio 

Realizar acções motoras básicas de 

deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua acção para 

aproveitar as qualidades motoras 

possibilitadas pela situação. 

 

 
Realização de percursos que integrem várias habilidades: rastejar, saltar, 

suspender, subir e descer, suspender, transpor obstáculos; rolamentos. 

 

 
3º/ 4º 

 

 
Ginástica 

 

Realizar habilidades gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as acções com 

fluidez e harmonia de movimento. 

 
Realização de percursos que integram várias habilidades: rolamentos, 

posição invertida, saltos, posições de flexibilidade; destrezas com 

aparelhos. 

 

 
1º/ 

2º/3º/4º 

 

 

Jogos 

Participar em jogos ajustando a iniciativa 

própria, e as qualidades motoras na prestação, 

às possibilidades oferecidas pela situação de jogo 

e ao seu objectivo, realizando habilidades 

básicas e acções técnico-tácticas fundamentais, 

com oportunidade e correcção de movimentos. 

Jogos infantis, cumprindo as suas regras, seleccionando e realizando 

com intencionalidade e oportunidade as acções características desses 

jogos. 

Jogos coletivos com bola: Rabia, Jogos de Passes, Bola ao Poste, Bola ao 

Capitão, Bola no Fundo, Jogo do Mata e Jogo da Rolha. 
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Ano 
Temas 

Conteúdos 
Competências Específicas Propostas de operacionalização 

 

 

 

1º/ 

2º/3º/4º 

 

 
Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

(Dança) 

 
Combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou temas combinados 

com os colegas e professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de composições 

musicais. 

Situação de exploração individual do movimento, de acordo com a 

marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 

Situação de exploração individual do movimento, com ambiente 

musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e 

ou sugeridos pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a 

marcação rítmica. 

Situação de exploração do movimento a pares, com ambiente 

musical adequado. 

 

 

1º/ 

2º/3º/4º 

 

 
Percursos na 

Natureza 

Escolher e realizar habilidades apropriadas 

em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de 

orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e 

preservação do ambiente. 

Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o 

acompanhamento do professor, em corrida e em marcha, 

combinando as seguintes habilidades: correr, marchar em espaço 

limitado, transpor obstáculos, trepar, etc., mantendo a percepção 

da direcção do ponto de partida e indicando-a quando solicitado. 

 

 

4º 

Natação 

(Concretização 

depende de 

recursos 

externos, tais 

como: 

transporte, 

gratuitidade 

das entradas na 

piscina e 

funcionária 

para 

acompanhar o 

professor.) 

Adaptação ao meio aquático.  

  

Conseguir controlar a respiração.  

 

Conseguir ter domínio corporal no contexto 

aquático. 

 

Realizar uma atividade de diagnose; 

Coordenar a inspiração e a expiração em diversas situações 

simples com e sem apoios; 

Flutuar em equilíbrio, em diferentes posições, partindo de apoio 

de pés e mãos para a flutuação vertical e horizontal (facial e 

dorsal).  

Deslocar-se em flutuação, coordenando as ações propulsivas 

das pernas e braços com a respiração em diferentes planos de 

água e eixos corporais; 

Saltar para a piscina partindo de posições e apoios variados 
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 (pés, pés e mãos, joelhos, frontal e lateral), mergulhando para 

apanhar um objeto no fundo e voltar para uma posição de 

flutuação. 
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Sugestões de Atividades Pré-desportivas para o 1º CEB 

 

 
Coordenação /Agilidade 

Atravessar o rio 

Carreira de Obstáculos 
As Galinhas 
O Lenço 
Os Animais 

O Balão Louco 
 O Túnel Redondo      
O Número Secreto 

O Chefe 
Toca no Corpo 

 

 
Saltos 

Corrida de Sacos 

Saltar o Rio 
Passar a Corda 

Corrida com Cordas 
Corrida de Arcos 

Salta Bola 

 

 
Equilíbrio/Coordenação 

A Corda de Fogo 

A Estátua 
A Ponte 

Os Caçadores Coxos 
Corrida de Objetos 

O Sapato 

 

 
Equilíbrio 

 
 

Cães e Gatos 
O Carrossel 

 
Perícia e Manipulação 

 
Jogo da Petanca 
Elevação da Bola 

Mata 

 
Lançamento e 

receção da bola 

Assalto ao Castelo 
Batata Quente 

A Bomba 
O Cesto 

 
Deslocamentos e 

equilíbrios 

Leões e Cangurus 
Os Irmãos Gémeos 
Stop 
Polícias e Ladrões 

As Corridas dos números 
O Gato e o Rato 

Rabo da Raposa 
A Rede 
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Atividades de Enriquecimento Curricular 
Planificação Anual de Música (1º e 2º Anos) Ano Letivo 2021/2022 

 
 
 

 
SEMESTRE 

Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

1º 
 

Mobilizar saberes culturais, científicos e 
Desenvolver   competências 

de discriminação auditiva 

abrangendo diferentes códigos e 

terminologias existentes nos 

mundos da música. 

Desenvolver  competências 

vocais e instrumentais 

diversificadas, tendo em conta as 

diferentes épocas, estilos e 

culturas musicais do passado e do 

presente. 

Desenvolver competências 

criativas e de experimentação. 

Desenvolver competências 

transversais no âmbito da 

interligação da música com outras 

artes e áreas do saber. 

 

  tecnológicos para compreender a realidade e para  

  abordar situações e problemas do quotidiano.  

  
 
 

 
O Jogo e a 

Música 

Usar adequadamente linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural científico e tecnológico 

para se expressar. 

Usar correctamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio. 

 
Utilização do Jogo associado à 

música, contemplando os 

seguintes conteúdos: timbre, 

dinâmica, ritmo, altura e forma. 

  Adoptar metodologias personalizadas de trabalho  

  e de aprendizagem, adequadas a objectivos  

  
visados. 

 

 
 Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável 
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Semestre 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

 

 

 

 

 
 

1º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

 
A 

Voz e os 
Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Música Teatral 

Adotar estratégias adequadas à resolução de 
problemas e tomada de decisões. 
Realizar atividades de forma autónoma, 
responsável e criativa. 
Cooperar com outros em tarefas e projetos 
comuns. 
Relacionar harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade de vida. 
Promover o desenvolvimento integral do 
indivíduo, pondo em ação capacidades afetivas, 
cognitivas, cinestésicas e provocando a interação 
de múltiplas inteligências. 
Mobilizar, através da prática, todos os saberes 
que o indivíduo detém num determinado 
momento, ajudando-o a desenvolver novos 
saberes e conferindo novos significados aos seus 
conhecimentos. 
Permitir afirmar a singularidade de cada um, 
promovendo e facilitando a sua expressão, 
podendo tornar-se uma “mais-valia” para a 
sociedade. 
Facilitar a comunicação entre culturas diferentes 
e promover a aproximação entre as pessoas e os 
povos. 
Usar como recurso elementos da vivência natural 
do ser humano (imagens, sons e movimentos) que 
ele organiza de forma criativa. 

Desenvolver  o  pensamento  
e a imaginação  musical,   isto   
é, a  capacidade  de      imaginar 
e relacionar sons. 

 

Promover o domínio de 
Práticas  vocais e instrumentais 
diferenciadas. 

 
Compor,  orquestrar e 
improvisar em diferentes estilos e 
géneros musicais. 

 

Compreender   e   apropriar 
os diferentes códigos e 
convenções que constituem as 
especificidades da poética 
musical em geral. 

 

Compreender     a     criação 

de diferentes tipos de 

espetáculos musicais em 

interacção com outras formas 

artísticas. 

 
Conhecer       e       valorizar o      
património artístico-musical 
nacional e internacional. 

 

Desenvolver    a     sensibilidade 

 
Utilização da Voz para produzir 
diferentes efeitos sonoros. 

 

Interpretação de canções em 
diferentes tonalidades, modos e 
outras organizações sonoras. 

 

Interpretação de diferentes 
músicas tradicionais. 

 

Harmonização de melodias 
tradicionais. 

 

Apresentação pública de 
interpretações melódicas. 

 

 

Criação de uma peça musical 
que interligue música, 
movimento e drama. 

 

Realização plástica de um 
espectáculo. 

 
Produção e difusão de um 
espectáculo. 
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  Proporcionar ao indivíduo, através do processo 
criativo, a oportunidade para desenvolver a sua 
personalidade de forma autónoma e crítica, numa 
permanente interação como mundo. 
Promover espaços de liberdade e de vivência 
lúdica, capazes de proporcionar a afirmação do 
indivíduo reforçando a sua autoestima e a sua 
coerência interna, fundamentalmente pela 
capacidade de realização e consequente 
reconhecimento pelos seus pares e restante 
comunidade. 
Proporcionar espaços de partilha de sentimentos, 
emoções e conhecimentos. 
Implicar uma constante procura de atualização, 

gerando nos alunos a necessidade permanente de 

formação ao longo da vida. 

sonora musical e crítica, 
fundamentada e contextualizada 
em diferentes géneros e estilos 
musicais. 

 

Identificar        mudanças de       
andamento. 

 

Distinguir e identificar 
diferentes intensidades sonoras. 

 

Reconhecer timbres 
semelhantes e contrastantes. 

 
Distinguir      as      famílias 

dos instrumentos. 
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Planificação Anual de Música (3º e 4º Anos) Ano Lectivo 2021/2022 
 

 
 
Semestre 

Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Mobilizar saberes culturais, científicos e Desenvolver   competências   
 
 
 
 
 

Utilização do Jogo associado à 

música, uma vez que este 

completa a mesma e como é 

muito importante na educação 

das crianças, vai contemplar os 

seguintes conteúdos: timbre, 

dinâmica, ritmo, altura e forma. 

1º 
 tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano. 

de   discriminação    auditiva 

abrangendo diferentes códigos e 

 
  

Usar adequadamente linguagens das diferentes 

terminologias existentes nos 

mundos da música. 

  áreas do saber cultural científico e tecnológico 

para se expressar. 

Desenvolver competências 

vocais e instrumentais 

   diversificadas, tendo em conta as 

 
O Jogo e a 

Música 
Usar  correctamente a Língua Portuguesa  para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

diferentes épocas, estilos e 

culturas musicais do passado e do 

 
 pensamento próprio. presente. 

Desenvolver competências 

 
 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 

e   de   aprendizagem,   adequadas   a objectivos 

criativas e de experimentação. 

Desenvolver competências 

  visados. transversais no âmbito da 

  Pesquisar, seleccionar e organizar informação interligação da música com outras 

  para a transformar em conhecimento mobilizável. artes e áreas do saber. 
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Semestre 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Adoptar estratégias adequadas à resolução de Desenvolver  o  pensamento 

e a imaginação  musical,   isto   

é, a  capacidade      de      

imaginar e relacionar sons. 

Promover o domínio de 

práticas vocais e instrumentais 

diferenciadas. 

Compor, orquestrar e          

improvisar em diferentes estilos 

e géneros musicais. 

Compreender   e   apropriar 

os diferentes códigos e 

convenções que constituem as 

especificidades da poética 

musical em geral. 

Compreender     a     criação 

de diferentes tipos de 

espetáculos musicais em 

interacção com outras formas 

artísticas. 

Conhecer       e       valorizar        

 

  problemas e tomada de decisões. Utilização da Voz para produzir 

  Realizar actividades de forma autónoma, diferentes efeitos sonoros. 

  responsável e criativa.  

 
1º 

A 
Voz e os 

Instrumentos 

Cooperar com outros em tarefas e projectos 

comuns. 

Relacionar  harmoniosamente  o  corpo  com  o 

espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

Interpretação de canções em 

diferentes tonalidades, modos e 

outras organizações sonoras. 

  promotora da saúde e da qualidade de vida. Interpretação de diferentes 

  Promover o desenvolvimento integral do músicas tradicionais. 

  indivíduo, pondo em acção capacidades afectivas,  

  cognitivas, cinestésicas e provocando a interacção Harmonização de melodias 

  de múltiplas inteligências. tradicionais. 

  Mobilizar, através da prática, todos os saberes  

  que o indivíduo detém num determinado Apresentação pública de 

  momento, ajudando-o a desenvolver novos interpretações melódicas. 

  saberes e conferem novos significados aos seus  

  conhecimentos. Visualização e comentários de 
  Permitir afirmar a singularidade de cada um, óperas para crianças. 

2º Música Teatral 
promovendo  e facilitando a   sua  expressão, 

podendo  tornar-se  uma  “mais-valia”  para  a 
 

Criação de uma peça musical 

  sociedade. que interligue música, 

  Facilitar a comunicação entre culturas diferentes movimento e drama. 

  e promover a aproximação entre as pessoas e os  

  povos.  
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  Usar como recurso elementos da vivência natural 

do ser humano (imagens, sons e movimentos) que 

ele organiza de forma criativa. 

Proporcionar ao indivíduo, através do processo 

criativo, a oportunidade para desenvolver a sua 

personalidade de forma autónoma e crítica, numa 

permanente interacção como mundo. 

Promover espaços de liberdade, de vivência 

lúdica, capazes de proporcionar a afirmação do 

indivíduo reforçando a sua auto-estima e a sua 

coerência interna, fundamentalmente pela 

capacidade de realização e consequente 

reconhecimento pelos seus pares e restante 

comunidade. 

Proporcionar espaços de partilha de sentimentos, 

emoções e conhecimentos. 

Implicar uma constante procura de actualização, 

gerando nos alunos a necessidade permanente de 

formação ao longo da vida. 

o património artístico-musical 

nacional e internacional. 

Desenvolver     a 

sensibilidade sonora musical e 

crítica, fundamentada e 

contextualizada em diferentes 

géneros e estilos musicais. 

Identificar mudanças de     

andamento. 

Distinguir e identificar 

diferentes intensidades sonoras. 

Reconhecer timbres 

semelhantes e contrastantes. 

Distinguir      as      famílias 

dos instrumentos. 

 

 
Realização plástica de um 

espectáculo. 

 
Produção e difusão de um 

espectáculo. 
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Planificação Anual de Expressão Plástica (1º e 2º Anos) Ano Lectivo 2021/2022 
 

 
Semestre Temas / Conteudos Competências Propostas de operacionalização 

A
o

 l
o

n
g

o
 d

o
 a

n
o

 l
e
ti

v
o

 

Modelagem e escultura 

Construções 

Desenho 

Pintura 

Recorte 

Colagem 

Dobragem 

Impressão 

Desenvolver a motricidade fina. 

 
 
Desenvolver a criatividade. 

 
 
Desenvolver as capacidades de 

expressão e representação gráficas. 

 
Desenvolver      as      capacidades 

de expressão   através    da    utilização 

de diferentes      materiais      e 

técnicas, alargando o campo de 

experiências e o domínio de outras  

linguagens expressivas. 

 
Modelar usando apenas as mãos 

Fazer e desmanchar construções 

Inventar novos objetos utilizando materiais ou objetos 

recuperados 

Desmontar e montar objetos 

Inventar novos objetos com matérias 

recuperadas 

Construir brinquedos, jogos, máscaras, adereços 

Construir fantoches 

Desenhar livremente 

Explorar possibilidades técnicas do giz, dedos, paus, lápis 

de cor, lápis de grafite, carvão, lápis de cera, feltro, tintas, 

pincéis 

Desenhar jogos no recreio 

Ilustrar de forma pessoal 
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Planificação Anual de Domínio Técnico e das Tecnologias da Informação Ano Letivo 2020/2021 (3º/ 4º Anos) 
 
 

 
Semestre 

Temas 

Conteúdos 

Competências  Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

1º  

 
As novas 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

• Adotar uma postura experimental e 

crítica relativamente ao uso das TIC. 

• Desenvolver o interesse e auto 

aprendizagem, trabalho cooperativo com as TIC. 

Conhecer terminologia 

relacionada com as TIC(PC, CPU, 

laptop, desktop – fazer a 

diferenciação…). 

Identificar os componentes 

básicos que constituem um 

sistema informático. 

Identificar o(s) sistema(s) 

operativo(s) utilizado(s) em 

contexto de sala de aula. 

Explorar      o      ambiente 

de trabalho: Menu iniciar; Barra 

de ferramentas; gerir janelas 

(minimizar, maximizar, fechar); 

identificar pastas e ficheiros; criar 

pastas; abrir/fechar pastas e 

 
Utilização das 
aplicações/hiperligações: 

 
http://www.crie.min‐edu.pt 

http://softlivre.crie.min‐edu.pt 

http://sitio.dgidc.minedu.pt/tic/ 

http://www.enisa.europa.eu 

http://www.abc‐tecnologia.com. 

pt 

 
http://www.apdsi.pt 

http://www.caixamagica.pt 

http://www.microsoft.com/wind 
ow 
http://magicdesktop.easybits.co 
m/pt 

 
 • Entender a importância de uma cidadania 

moderna, para a qual o domínio das TIC é um 

 
 instrumento normal de integração na Sociedade 

do Conhecimento. 

 
 • Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as 

principais caraterísticas tecnológicas dos diversos 

  recursos audiovisuais e ferramentas que compõem 

 
O Sistema 
Operativo 

um sistema informático. 

• Adaptar‐se à utilização do computador 

 
 como ferramenta de aprendizagem e de 

construção de conhecimento. 

  • Usar as Tecnologias da Informação e 

http://www.crie.min/
http://softlivre.crie.min/
http://sitio.dgidc.minedu.pt/tic/
http://www.enisa.europa.eu/
http://www.apdsi.pt/
http://www.caixamagica.pt/
http://www.microsoft.com/window
http://www.microsoft.com/window
http://magicdesktop.easybits.com/pt
http://magicdesktop.easybits.com/pt
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O ambiente de 
trabalho 

 
 
 
 
 
 

 
Noção básica de 

Internet 
Browser/ 

navegador 

Comunicação disponíveis, dando particular ênfase 

à Internet. 

• Selecionar, recolher e organizar 

informação, recorrendo aos Sistemas de 

Informação e Multimédia. 

• Cooperar em grupo, intervindo crítica e 

construtivamente no tratamento da informação e 

na realização de tarefas. 

• Desenvolver uma atitude reflexiva face às 

tecnologias emergentes em tarefas e projetos 

individuais e comuns. 

• Aplicar e valorizar as competências TIC 

adquiridas em contextos diversificados. 

• Utilizar as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação como recurso e 

metodologia à aprendizagem de conteúdos das 

áreas curriculares. 

ficheiros; renomear pastas e 

ficheiros; aceder a aplicações 

através do menu iniciar e de um 

atalho no ambiente de trabalho. 

Pesquisa de informação 

orientada. 

Reconhecer   a   importância 

do mundo Web (contexto 

escolar/contexto individual). 

Identificar  o  browser 

utilizado em contexto de sala de 

aula. 

Aceder  ao  browser  através  

de um   atalho   no    ambiente 

de trabalho e do menu iniciar. 

Explorar a interface gráfica: 

utilizar a barra de endereços 

URL; identificar barra de título e 

barra de ferramentas; utilizar os 

botões “avançar”, “anterior”, 

“parar” e “atualizar”. 

Aceder a sítios Web a partir da 

memorização nos “Favoritos”. 

 
 
 

 My First Browser 

 
 Mozilla Firefox 

 
 Internet Explorer 

 
 Google 

 
http://www.microsoftiniciativa 
magalhaes.com 

 
http://www.internetsegura.pt 

http://www.seguranet.pt 

http://linhaalerta.internetsegura 
.pt 

 
http://magalhaespc.no.sapo.pt 

 
http://www.miudossegurosna.ne 
t/ 

http://www.microsoftiniciativamagalhaes.com/
http://www.microsoftiniciativamagalhaes.com/
http://www.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
http://magalhaespc.no.sapo.pt/
http://www.miudossegurosna.net/
http://www.miudossegurosna.net/
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Elementos 

básicos da 
interface de 
utilizador 

 
 
 

Sistema 
Informático 
(hardware e 
software) 

 Pesquisar      informação, 

sob orientação do  professor,  

referente a um tema específico. 

Conceito de “homepage” 

Identificar    e    reconhecer 

as principais ameaças e perigos 

na Internet. 

Utilizar a Internet 

respeitando as regras definidas 

em contexto sala de aula. 

Desenvolver        atitudes de 

prevenção e proteção online. 

Navegar com 

acompanhamento ou em local 

visível por adultos. 

Conhecer  sítios  Web  e 

modos de pesquisa amigáveis. 

Comunicar com adultos as 

suas experiências como utilizador 

e não fornecer qualquer tipo de 

informação pessoal. 

 



39 

 

 

 

 

 

 
Semestre 

Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Adotar uma postura experimental e crítica Criação e edição de um  

 

 

 

 

 

 
Microsoft Office Word 

OpenOffice.org Writer 

Bloco de Notas (caderno diário 

digital) 

  relativamente ao uso das TIC. documento. 

1º  • Desenvolver o interesse e auto Identificar o (s) programa (s) de 

 
 

Processador de 
Texto 

aprendizagem, trabalho cooperativo com as TIC. 

• Entender a importância de uma cidadania 

processamento de texto utilizado 

em contexto de sala de aula. 

 
 moderna, para a qual o domínio das TIC é um 

instrumento normal de integração na Sociedade 

Aceder  ao programa através 

de um atalho no ambiente de 

trabalho e do menu iniciar. 

 

O programa 
informático de 
processamento 

de texto 

do Conhecimento. 

• Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as 

principais caraterísticas tecnológicas dos diversos 

recursos audiovisuais e ferramentas que compõem 

Abrir  e  fechar  o  programa  

de processamento de texto. 

Conhecer  o  ambiente  gráfico  
e 

 
Elementos 
básicos da 
interface do 

utilizador 

um sistema informático. 

• Adaptar‐se à utilização do computador 

como  ferramenta de aprendizagem e de 

as suas principais caraterísticas 

(ex. folha, régua, barra de título, 

barras de ferramentas – padrão, 

 
 construção de conhecimento. 

• Usar as Tecnologias da Informação e 

formatação, desenho, etc.). 

Redigir pequenos textos. 

  Comunicação disponíveis, dando particular ênfase Identificar  e implementar 

  à Internet. algumas funcionalidades do 
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  • Selecionar, recolher e organizar 

informação, recorrendo aos Sistemas de 

Informação e Multimédia. 

• Cooperar em grupo, intervindo crítica e 

construtivamente no tratamento da informação e 

na realização de tarefas. 

• Desenvolver uma atitude reflexiva face às 

tecnologias emergentes em tarefas e projetos 

individuais e comuns. 

• Aplicar e valorizar as competências TIC 

adquiridas em contextos diversificados. 

• Utilizar as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação como recurso e 

metodologia à aprendizagem de conteúdos das 

áreas curriculares. 

programa: utilizar as funções 

seleccionar, copiar, cortar e colar; 

anular uma operação efectuada; 

digitar texto usando o WordArt; 

desenhar objectos e formas 

geométricas, recorrendo às 

ferramentas automáticas; abrir e 

fechar um documento; gravar e 

imprimir um documento. 
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Semestre 
Temas 

Conteúdos 

Competências Propostas de 

operacionalização Gerais Específicas 

  Adotar uma postura experimental e crítica Identificar o(s) programa(s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Microsoft Office PowerPoint 

Microsoft Office Visio 

  relativamente ao uso das TIC. informático(s) de apresentações 

2º 
 • Desenvolver o interesse e auto 

aprendizagem, trabalho cooperativo com as TIC. 

multimédia utilizado(s) em 

contexto de sala de aula. 

 
 • Entender a importância de uma cidadania 

moderna, para a qual o domínio das TIC é um 

Aceder  ao programa através 

de um atalho no ambiente de 

trabalho e do menu iniciar. 

  instrumento normal de integração na Sociedade 

do Conhecimento. 

Conhecer  o  ambiente  gráfico   

 

 

 
Apresentações 

Multimédia 

• Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as 

principais caraterísticas tecnológicas dos diversos 

recursos audiovisuais e ferramentas que compõem 

e os diferentes modos de 

apresentação. 

Explorar as diferentes 

 
 um sistema informático. 

• Adaptar‐se à utilização do computador 

funcionalidades do programa: 

abrir, guardar, renomear e fechar 

 
 como ferramenta de aprendizagem e de 

construção de conhecimento. 

um ficheiro; abrir uma 

apresentação existente; criar uma 

  • Usar as Tecnologias da Informação e nova apresentação; inserir texto; 

  Comunicação disponíveis, dando particular ênfase formatar texto; configurar o 

  à Internet. alinhamento do texto; formatar o 

  • Selecionar, recolher e organizar espaçamento entre linhas; utilizar 
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  informação, recorrendo aos Sistemas de 

Informação e Multimédia. 

• Cooperar em grupo, intervindo crítica e 

construtivamente no tratamento da informação e 

na realização de tarefas. 

• Desenvolver uma atitude reflexiva face às 

tecnologias emergentes em tarefas e projetos 

individuais e comuns. 

• Aplicar e valorizar as competências TIC 

adquiridas em contextos diversificados. 

• Utilizar as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação como recurso e 

metodologia à aprendizagem de conteúdos das 

áreas curriculares. 

o corrector ortográfico; utilizar a 

tabulação;  inserir e formatar 

imagens e formas automáticas; 

adicionar, duplicar  e  eliminar 

diapositivos; mover diapositivos; 

guardar, visualizar e imprimir 

uma apresentação. 

 



 

 

 


