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CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
 

Delegado de turma:  Ana Beatriz Eugénio 

Subdelegado de turma: David Sousa 

Representante dos encarregados de educação: Carlos Serrano 

Representante dos encarregados de educação: Ana Luísa Batalha 

 
Contexto pessoal e escolar 
 

N.º total de alunos 23 N.º de alunos por género 

Média de idade do grupo turma [1.º/ 2.º/ 3.º ciclos] 7 masculino 12 

N.º de alunos por idade [pré-escolar] feminino 11 

3 anos  N.º de alunos repetentes   

4 anos  N.º de alunos repetentes no ciclo 4 

5 anos  N.º de alunos com NEE 4 

6 anos  N.º de alunos estrangeiros  

N.º de alunos por ano [1.º ciclo]   

1.º     

2.º 17   

3.º    

4.º 6   

 

Observações: 

 
Contexto social e económico 
Retirado nesta cópia 
 

Observações: 

 

Alunos subsidiados Escalão A: Escalão B: Escalão C: 
 

Alunos acompanhados pela CPCJ / segurança social/ tribunal/ … 
 

N.º Nome Instituição Problemática 

    

 

Outros aspetos relevantes: 
 

Atividades extracurriculares 

 
Atividades de enriquecimento curricular/ componente de apoio à família [pré-escolar e 1.º ciclo] 
 

N.º Data nasc. Nome 
Atividades de enriquecimento curricular 1.º ciclo e pré-escolar 
Atividade Física e 

Desportiva  Música Expressões Refeições Prolonga- 
mento Outros 

1 23/01/2007 Afonso Jorge Ferreira Pereira X X X X   

2 21/09/2003 Ana Beatriz Eugénio X X X X   

3 17/06/2006 Andreia Sofia Correia Marques X X X X       

4 02/08/2003 Artur Tanevskyy X X X X       

5 26/06/2004 Bianca Cunha Gonçalves X X X X       

6 13/10/2006 Carolina B. A. Marques Francisco X X X X X  

7 29/10/2006 Constança Emílio da Silva X X X    

8 02/11/2005 David Pedro P. C. Cesário de Sousa X X X X   

Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro 

                                                          Estabelecimento:  

Plano de Trabalho da Turma/ Projeto Curricular de Turma 

Ano:2º/4º      Sala/ Turma:BP  

                                                           Diretor de turma/ Docente titular: Ana Valente 

 
ANO LETIVO 
2013/ 2014    
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9 05/09/2004 Diogo  Miguel M. R. Lopes X X X X   

10 19/10/2003 Elsa Margarida M. B. Francisco X X X X   

11 19/09/2004 Francisco Alexandre G. da Costa X X X X   

12 17/06/2006 Gonçalo Custódio Vital X X X X X  

13 18/07/2006 João Manuel Batalha Carriço X X X X   

14 14/08/2006 Lara Sofia Cabaça Duarte X X X X   

15  Margarida Ferreira X X X X   

16 10/06/2006 Mariana Filipa Domingues Cardoso X X X X X  

17 23/12/2006 Marta Daniela Passos Serrano X X X X X  

18 08/03/2006 Rita Miguel Nascimento X X X X X  

19 03/04/2006 Rodrigo Filipe Gomes C. Marques X X X X X  

20 22/10/2004 Tiago da Silva Alves X X X X   

21  transferido       

22 29/09/2005 Tiago Gomes Aljustrel Salgueiro X X X X X  

23 26/06/2006 Vasco Miguel Ribeiro Sousa X X X X   

24 05/01/2006 William Ulrich G. da Costa Breunig X X X X   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades do PAA 

 

Atividade 
Disciplinas 
envolvidas 

Docentes acompanhantes 
Data de 

realização 
Data de 

aprovação 

1. Receção aos alunos 

Formação Cívica 

Todos os docentes. 

13.09.2013 

Pré-

Escolar/1º 

Ciclo 

Ao longo da 

1ª semana 

16/10/2013(C.G.) 
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2. Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares (MIBE) 

-Criação do hino da escola 

- Visualização 

 de um Powerpoint  sobre a temática 

do Bullying 

- Elaboração de uma mascote 

conjunta, entre ciclos, alusiva ao 

tema do PAA, coordenada no 

espaço da BE* 

- Início da recolhade bens  para 

doação a associações humanitárias 

Banca do livro usado 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

Expressão Musical 

 

Expressão Plástica 

 

Formação Cívica 

Ana França 

Associação de Pais 

Mês de  

outubro 

 

Possíveis 

datas a  

trabalhar: 

 

16, Dia mundial  

da 

Alimentação  

 

28, Dia mundial 

das 

bibliotecas 

escolares 

 

31, Dia mundial 

da poupança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10/2013(C.G.) 

 

3.Tradição, tolerância e partilha 

 

Trabalhos alusivos aos temas. 

 

Organização de um magusto entre 

ciclos com a Associação de Pais. 

 

Entrega dos bens recolhidos a 

instituições humanitárias 

 

 

Estudo do Meio 

Língua Portuguesa 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Cristina Q. - Lúcia - Margarida 

Mês de 

novembro 

 

 

 

8, Dia 

europeu da 

alimentação e 

da cozinha 

saudáveis 

 

11, Dia de S. 

Martinho 

 

16/10/2013(C.G.) 

 

4. A Festa da Família: aceitação e 
cooperação 

Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência –3 

 

Feira do livro – 4, 5 e 6 

 

Dia Internacional dos Direitos 

Humanos–10 

 

- Visualização de 

um Powerpoint  sobre a temática 

dos direitos das crianças 

Dia de Natal –25  

Festa de Natal 

 

Estudo do Meio 

Língua Portuguesa 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Ana F. - Ana V. - Susana L. 

Mês de 

dezembro, até 

17.12.2013 

 

16/10/2013(C.G.) 

 

5. O Carnaval: as cores do mundo 

Estudo do Meio 

Língua Portuguesa 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Lurdes - Susana L. - Susana O 28.02.2014 

16/10/2013(C.G.) 
 

6. Renovação da vida 
(primavera e Páscoa) 

Estudo do Meio 

Língua Portuguesa 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Ana V. - Carla V. - Cristina G. - 
Leonor 

De 06.03 até 
04.04.2014 

 

16/10/2013(C.G.) 
 

7. Plano de Emergência Formação Cívica Leonor - Margarida Ao longo do 16/10/2013(C.G.) 
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Outras entidades responsáveis ano  

8. Comemorações do Dia Mundial 

da Criança 

Estudo do Meio 

Língua Portuguesa 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Cristina Q. - Lurdes - Susana O. 02.06.2014 

16/10/2013(C.G.) 
 

9. Festa de Encerramento do ano 

letivo, que ocorre no términus das 

atividades letivas do 1º ciclo 

Expressões 

Área de Projeto 

Formação Cívica 

Todos os docentes e Associação 
de Pais 

13.06.1014 
16/10/2013(C.G.) 
 

 10. Visitas de Estudo 

 
Interdisciplinaridade 

Cristina G. - Lúcia 

dezembro  
(teatro 
Politeama) e 
em março 
(Castelo de 
S.Jorge, 
Lisboa Store 
Centre). 

16/10/2013(C.G.) 
 

 
Educação especial, Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro 

 
Retirado nesta cópia 
 
 
 
 
 
Despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro 
 
Retirado nesta cópia 

 

Alunos estrangeiros, Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de Fevereiro 
 

N.º Nome 
Nível de proficiência 

[quadro europeu comum de 
referência para as línguas] 

Tipo de apoio 

    

    

 
PLANO CURRICULAR  

 
Definição de prioridades e estratégias pedagógicas 
 

Problemas/ questões do grupo A turma  é constituída por um grupo muito heterogéneo de idades e interesses havendo este 
ano a integração de sete elementos novos no grupo anterior. Além das dificuldades de 
aprendizagem inerentes aos alunos com NEE, há um novo aluno com indicação de 
hiperatividade e o grupo de 2º ano continua a manifestar um comportamento nem sempre 
adequado a propiciar aprendizagens sólidas para todos. Duma forma geral há elementos que 
sistematicamente perturbam e se revelam incapazes de cumprir as regras de sala sendo 
necessário interromper a aula para chamar a atenção destes alunos. 

 

N.º Nome 

Plano de acompanhamento 

                                                                                        
Áreas curriculares 

d
at

a 
d

e 

im
p

le
m

en
ta

çã
o
 

 M
ed
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as
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 Na área do Português, pretende-se promover atividades que desenvolvam e incentivem nos 

alunos do 2º ano a ganhar o interesse pela leitura e promover a automatização do 

mecanismo da leitura e escrita com recurso a histórias contadas oralmente, dramatizadas, 

escrita de textos livres, apresentação de trabalhos de pesquisa do interesse dos alunos, 

tentando diversificar sempre que possível as estratégias de modo a que se tornem 

motivadoras. O grupo de 4º ano será estimulado essencialmente à produção de textos 

escritos, assim como uma leitura mais autónoma e expressiva.  

Na área da Matemática será dada especial atenção ao desenvolvimento do raciocínio 

matemático apelando para o uso de estratégias diversificadas de resolução de situações 

problemáticas bem como à explicação dos mecanismos de resolução encontrados por cada 

aluno.   

Tentaremos fazer sempre que possível um ensino individualizado aos alunos com maiores 
dificuldades.  

 

 

Metodologias adequadas ao grupo  Dada a excelente aceitação do espaço da Biblioteca, tentamos privilegiar o trabalho da 
turma em parceria com a docente bibliotecária e recorrer a este espaço com frequência, 
quer em grande grupo, quer em pequenos grupos que trabalham sobre temas propostos na 
sala sob orientação da colega. 

 

Organização do ambiente educativo Os alunos são estimulados a trabalhar em parceria e tutoria, não existindo lugares fixos na 
sala de aula. Os alunos ocupam os lugares de acordo com o trabalho que estão a 
desenvolver, quer seja individual ou de grupo, a pares ou de tutoria ou de acordo com as 
suas características pessoais  de forma a se manterem mais atentos e menos perturbadores. 
Nos placares vão sendo expostos os trabalhos realizados e/ou os conteúdos lecionados que 
o professor considera relevantes para melhor interiorização dos mesmos. 
Relativamente à disposição das mesas individuais, as mesmas encontram-se em filas mas 
esta disposição é frequentemente alterada consoante o trabalho a desenvolver. Pretende-se 
com esta organização promover o desenvolvimento da socialização, o espírito de entre -
ajuda e uma maior concentração nas aulas. 

 

 

Estratégias diferenciadas por aluno/ grupo de alunos Os alunos Francisco Costa, Margarida Ferreira, beneficiam de estratégias e 
ensino diferenciado devido à sua problemática específica. Também às 
alunas Lara Duarte e Mariana Cardoso, é dirigida sempre que possível 
uma atenção especial no sentido de  reforçar as aprendizagens e melhorar 
a sua auto estima. O aluno Tiago Salgueiro, com um défice auditivo 
severo, necessita muitas vezes de atenção especialmente dirigida. As 
alunas Ana Beatriz Eugénio e Elsa Francisco, trabalham a maior parte das 
vezes de forma autónoma e quando necessário são ajudadas 
especificamente de acordo com as dificuldades manifestadas. 

 
 
Conteúdos lecionados [1.º, 2.º e 3.º ciclos] 
 

1.º ciclo 1.º Período 2.º Período 3.º Período 
Português 2º ANO 

Compreensão do Oral: escutar para 

aprender e construir conhecimentos 

• Entoação e ritmo 

• Vocabulário 

• Informação essencial e acessória 
• Tema e assunto 

• Reconto 
• Texto oral e texto escrito 

 

Expressão Oral:  

- falar para aprender (aprender a 

falar; construir e expressar 

conhecimento)  

• Articulação, acento, entoação, pausa 

• Vocabulário  

• Entoação e ritmo  
• Intencionalidade comunicativa 

 

- participar em situações de interação 

oral 

• Princípio de cortesia 

• Regras e papéis de interação oral 

Leitura: 

- ler para aprender (aprender a ler, 

obter informação e organizar o 

conhecimento) 
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• Funções da leitura 
• Estratégias de leitura 

• Técnicas de localização da informação 

• Assunto, ideia principal 
• Tipos de perguntas 

• Leitura em voz alta 

 

- ler para apreciar textos variados 

• Leitura orientada  

• Tipos e formas de leitura 
• Personagem 

 

 

4º ANO 

Oralidade 
• Vocabulário: sinónimos, antónimos, 
famílias de palavras, instruções, 
indicações; 
• Informação essencial e acessória; 
• Facto e opinião; 
• Ideia principal; 
• Pesquisa e organização da 
informação; 
• Tema, tópico, assunto; 
• Hierarquização da informação; 
• Mapas de ideias, de conceitos; 
• Palavras-chave; 
• Abreviaturas; 
• Esquemas; 
• Repetições, frases inacabadas, 
pausas...; 
• Acento, entoação; 
• Planificação do discurso: identificação 
do tópico/ tema; 
• Seleção e hierarquização da 
informação essencial de acordo com o 
objetivo; 
• Descrição: plano geral, pormenores; 
• Formas de tratamento; 
Leitura 

 Adaptar o discurso às situações de 
comunicação e à natureza dos 
interlocutores.  

 Informar, explicar.  

 Formular avisos, recados, perguntas, 
convites. 

 Fazer uma apresentação oral (cerca 
de 3 minutos) sobre um tema, 
previamente planificado, e com recurso 
eventual a tecnologias de informação.  

 Fazer um pequeno discurso com 
intenção persuasiva.  

 Debater ideias (por exemplo, por 
solicitação do professor, apresentar 
“prós e contras” de uma posição).  

 Assumir diferentes papéis 
(entrevistador, entrevistado, porta-
voz…).  

 Interpretar pontos de vista diferentes.  

 Retomar o assunto, em situação de 
interação.  

 Justificar opiniões, atitudes, opções.  

 Acrescentar informação pertinente.  
 Precisar ou resumir ideias. 

 Ler um texto com articulação e 
entoação corretas e uma velocidade de 
leitura de, no mínimo, 125 palavras por 
minuto.  

 Ler textos narrativos, descrições, 
retratos, notícias, cartas, convites, 
avisos, textos de enciclopédias e de 
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dicionários, e banda desenhada.  

 Reconhecer o significado de novas 
palavras, relativas a temas do 
quotidiano, áreas do interesse dos 
alunos e conhecimento do mundo (por 
exemplo, países e regiões, meios de 
comunicação, ambiente, geografia, 
história, símbolos das nações).  

 Identificar, por expressões de sentido 
equivalente, informações contidas 
explicitamente em textos narrativos, 
informativos e descritivos, de cerca de 
400 palavras.  

 Identificar o tema ou assunto do texto 
(do que trata) e distinguir os subtemas, 
relacionando-os, de modo a mostrar 
que compreendeu a organização 
interna das informações.  

 Realizar ao longo da leitura, 
oralmente ou por escrito, sínteses 
parciais (de parágrafos ou secções).  

 Propor e discutir diferentes 
interpretações, por exemplo sobre as 
intenções ou sobre os sentimentos da 
personagem principal, num texto 
narrativo, tendo em conta as 
informações apresentadas.  

 Identificar segmentos de texto que 
não compreendeu.  

 Verificar a perda da compreensão e 
ser capaz de verbalizá-la.  

Escrita 

 Procurar informação em suportes de 
escrita variados, segundo princípios e 
objetivos de pesquisa previamente 
definidos.  

 Preencher grelhas de registo, 
fornecidas pelo professor, tirar notas e 
identificar palavras-chave que 
permitam reconstituir a informação. 

 Escrever um texto em situação de 
ditado sem cometer erros, com especial 
atenção a homófonas mais comuns.  

 Utilizar adequadamente os seguintes 
sinais de pontuação: dois pontos 
(introdução de enumerações); 
reticências; vírgula (deslocação de 
elementos na frase).  

 Utilizar os parênteses curvos.  

 Fazer a translineação de palavras em 
consoantes seguidas pertencentes a 
sílabas diferentes e em palavras com 
hífen.  

 Registar ideias relacionadas com o 
tema, organizando-as e hierarquizando-
as.  

 Utilizar uma caligrafia legível.  

  Escrever com correção ortográfica e 
de pontuação.  

 Usar vocabulário adequado e 
específico dos temas tratados no texto.  

 Escrever frases completas, 
respeitando relações de concordância 
entre os seus elementos. 

 Redigir textos, utilizando os 
mecanismos de coesão e coerência 
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adequados: retomas nominais e 
pronominais; adequação dos tempos 
verbais; conectores discursivos. 

 Escrever pequenas narrativas, 
integrando os elementos quem, 
quando, onde, o quê, como e 
respeitando uma sequência que 
contemple: apresentação do cenário e 
das personagens, ação e conclusão.  

 Introduzir descrições na narrativa. 

 Escrever pequenos textos 
informativos com uma introdução ao 
tópico; o desenvolvimento deste, com a 
informação agrupada em parágrafos; e 
uma conclusão.  

 Escrever diálogos, contendo a fase de 
abertura, a fase de interação e a fase de 
fecho, com encadeamento lógico.  

 Escrever descrições de pessoas, 
objetos ou paisagens, referindo 
características essenciais.  

 Escrever avisos, convites e cartas.  

 Escrever falas, diálogos ou legendas 
para banda desenhada.  

 Verificar se o texto respeita o tema 
proposto.  

 Verificar se o texto obedece à 
tipologia indicada.  

 Verificar se o texto inclui as partes 
necessárias e se estas estão 
devidamente ordenadas.  

 Verificar se as frases estão completas 
e se respeitam as relações de 
concordância entre os seus elementos; 
proceder às correções necessárias.  

 Verificar a adequação do vocabulário 
usado e proceder às reformulações 
necessárias.  
 
 Identificar e corrigir os erros de 
ortografia e de pontuação.  
 
Educação Literária 
 
Escrever um texto em situação de 
ditado sem cometer erros, com especial 
atenção a homófonas mais comuns; 
 Escrever textos narrativos, postal e 
carta obedecendo às regras 
estabelecidas. 
 

Gramática 
 

Distinguir nomes, adjetivos e verbos. 
Identificar o grau dos nomes. 
Distinguir quantificadores numerais. 
Manipular palavras (ou grupos de 
palavras) em frases: - expandir, 
substituir, reduzir, segmentar e 
deslocar elementos; 

 Frase simples, frase 
complexa; 

 Grupo nominal, grupo verbal 
 Distinguir frase afirmativa e negativa. 

 
Matemática 2º ANO 

Números naturais 

• Noção de número natural  

• Relações numéricas (até ao 250) 
• Sistema de numeração decimal  
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Operações com números naturais 

• Adição  

• Subtração  

 

Regularidades 

• Sequências  

 

Orientação espacial 

• Plantas 

 

Figuras no plano e sólidos 

geométricos 

• Propriedades e classificação  
• Interior, exterior e fronteira 

• Composição e decomposição de 

figuras 
• Linhas retas e curvas 

Resolução de problemas 

• Compreensão do problema 
• Concepção, aplicação e justificação de 

estratégias 

 

Raciocínio matemático 

• Justificação 

 

Comunicação matemática 

• Interpretação 
• Representação 

• Expressão 

• Discussão 
 

Álgebra 

• Regularidades 
• Dedução 

 

4º ANO 

Números naturais 

  Compreender e realizar algoritmos 
para a operação multiplicação. 
 Utilizar estratégias de cálculo mental e 
escrito para a multiplicação. Explorar 
tabelas da multiplicação. 
 Compreender o valor posicional de um 
algarismo no sistema de numeração 
decimal (centena de milhar).  
 Ler, representar e decompor números. 
 Localizar e posicionar números na reta 
numérica. 
 Compreender e realizar o algoritmo 
por compensação, na subtração. 
 Compreender e usar a regra para 
calcular o produto de um número por 
10, 100 e 1000.  Compreender, na 

divisão inteira, o significado do 
quociente e do resto. 
 Compreender e realizar o algoritmo 
da divisão (apenas com um dígito no 
divisor).  Utilizar estratégias de 
cálculo mental escrito para a divisão e 
multiplicação. 
 Realizar estimativas e avaliar a 
razoabilidade de um dado resultado em 
situações de cálculo. 
 Identificar e dar exemplos de 
múltiplos e divisores de um número 
natural. 
 Compreender que os divisores de um 

número são divisores dos seus 
múltiplos e vice-versa. 
 Compreender e realizar o algoritmo 
da divisão. 
 Utilizar estratégias de cálculo mental e 
escrito para a divisão. 
Regularidades 
 Investigar regularidades numéricas. 
 Explorar regularidades em tabelas 
numéricas e tabuadas. 
  Identificar múltiplos de um número 
(3, 6,…). 
Geometria e medida 
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 Identificar polígonos e não polígonos. 
 Identificar linhas retas e 

curvas a partir da observação 
de objetos e de figuras 
geométricas e representá-las. 

 Representar retas paralelas e 

perpendiculares. 
 Distinguir círculo de circunferência e 
relacionar o raio e o diâmetro 

 Recorrer à utilização do compasso. 
 

 Realizar medições de grandezas 
usando o metro e o centímetro, com 
recurso a instrumentos adequados às 
situações.  

 Comparar e ordenar comprimentos. 

 Identificar o metro e relacioná-lo 
com os múltiplos e submúltiplos. 
 Relacionar as diferentes unidades de 
medida de comprimento. 
 Resolver problemas respeitantes a 
grandezas 
Resolução de Problemas 
Resolver problemas de vários passos 
relacionando medidas de diferentes 
grandezas. 
 Resolver problemas de vários passos 
envolvendo as quatro operações. 
Resolver problemas tirando partido da 
relação entre a multiplicação e a 
divisão. 
Raciocínio Matemático 
 Explicar processos e ideias e 
justificando resultados. 

 
Estudo do meio 2º ANO 

À descoberta de si mesmo 

• Passado mais longínquo da criança 

• As suas perspetivas param um futuro 

mais longínquo 
• Corpo 

• Saúde do corpo 

• Segurança do corpo 

 

À descoberta dos materiais e objetos. 

• Experiências com alguns materiais e 
objetos de uso corrente 

 

4º ANO 

 

À Descoberta dos outros e das 
instituições 

  Construir conhecimento sobre o 
passado familiar, local, regional e 
nacional no contexto europeu, 
pesquisando e selecionando fontes. 

 Analisar diferentes fontes de 
conhecimento histórico com linguagens 
diversas e com estatutos diferentes 
(exemplos: documentos legais, fontes 
privadas e públicas).  

 Descrever aspetos significativos da 
história pessoal e familiar, da História 
local, nacional no contexto europeu 
(exemplos: origem da povoação, 
concessão de forais, batalhas, lendas, 
figuras da história local e nacional). 

 Identificar e valorizar o património 
histórico – local, nacional, europeu, 
mundial – analisando vestígios 
materiais do passado (edifícios, pontes, 
moinhos e estátuas), costumes, 
tradições, símbolos e efemérides. 

 Utilizar  mapas de diferentes escalas, 
para localizar espaços e acontecimentos 
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à escala local, nacional e mundial 
(exemplos: viagens e rotas da expansão 
portuguesa e eventos como os jogos 
olímpicos). 

 Utilizar diferentes unidades de tempo: 
dia, semana, mês, ano, década, século, 
milénio, e as referências temporais a. C. 
e d. C.  

 Sequencializar, por ordem 
cronológica, datas, personagens e 
factos significativos associados à 
História local e nacional (exemplos: 
1143, Tratado de Zamora; 1498, 
chegada de Vasco da Gama à Índia; 
1910, Implantação da República; 25 de 
Abril de 1974).  

 Identificar diferenças e semelhanças 
entre o passado e o presente quanto a 
recursos materiais, tecnológicos, 
económicos e sociais (exemplos: 
mudanças nos símbolos nacionais; 
evolução das comunicações; mudanças 
na distribuição das atividades 
económicas; permanência da 
importância das cidades do litoral 
apesar de modificadas). 

 
Expressões artísticas 2º /4º ANO 

 

Expressão Plástica  

Descoberta e organização progressiva 

de volumes 

• Modelagem 

• Escultura 

• Construções  
 

Descoberta e organização progressiva 

de superfícies 

• Desenho 

• Pintura 

 

Exploração de técnicas  

• Recorte 

• Colagem 

 
 Explorar e tirar partido da resistência 
e plasticidade da terra, areia, barro, 
pasta de madeira e pasta de papel. 
 Modelar usando apenas as mãos. 
 Modelar usando utensílios. 
 Fazer esculturas simples. 
 Montar e desmontar objetos. 
 Inventar novos objetos, utilizando 
materiais ou objetos recuperados. 
 
 
Expressão musical 
Jogos de exploração da Voz 
 Dizer e entoar rimas e lengalengas. 
 Experimentar sons vocais (todos os 
que a criança é capaz de reproduzir). 
 Cantar canções. 
 Reproduzir pequenas melodias. 

 
Expressão dramática 
Jogos de Exploração do Corpo 
 Movimentar-se de forma livre e 
pessoal: sozinho e aos pares. 
 Explorar atitudes de 
imobilidade/mobilidade, 
contração/descontração, 
tensão/relaxamento. 
 Explorar a respiração torácica e 

abdominal. 
Jogos: 
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Expressão físico-motora  Participar em jogos, ajustando a 
iniciativa próprias e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao 
seu objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e 
correção de movimentos. 

 

  

 
Oferta Complementar - Formação cívica 
Docente: 

Calendarização Temas Experiências de aprendizagem Prioridades  

1.º período  

 
 

 

 

Projeto Sexual de Turma 

Conteúdos/Temas 
Iniciativas/Atividades a 

dinamizar 
Técnicos e/ou entidades 

externas 

A saúde do meu corpo. 

 
- HIGIENE E SAÚDE 

 
 

- Jogos e debates - Elaboração de 

pesquisa sobre o tema. 

-Conhecer e aplicar regras de 

higiene e atitudes para uma vida 

saudável. 

-Reconhecer a importância da 

higiene para a saúde, para a vida e 

aceitação no grupo e na sociedade  

 

 

2.º período 

Temas Experiências de aprendizagem 

 
 

 

Projeto Sexual de Turma 

Conteúdos/Temas 
Iniciativas/Atividades a 

dinamizar 
Técnicos e/ou entidades 

externas 

   

3.º período 

Temas Experiências de aprendizagem 

 
 

 

Projeto Sexual de Turma 

Conteúdos/Temas 
Iniciativas/Atividades a 

dinamizar 
Técnicos e/ou entidades 

externas 

 
 

  

 
Articulação entre áreas curriculares / departamentos/ bibliotecas escolares/ outros  
 

Articulação 
(áreas curriculares) 

Conteúdos/ competências Atividades Calendarização 

 
Pré-Escolar, 1º 

Ciclo/AEC  
 

 comunidade 
educativa. 

 
Reconhecer festas e tradições 
Promover valores de partilha e solidariedade 
Estimular o diálogo e a troca de experiências. 
Conhecer e aplicar regras de convivência. 
Promover o convívio na comunidade educativa. 

Atividades do PAA: 
-Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE) 

-Tradição, tolerância e partilha (recolha de bens 

alimentares para instituições de solidariedade da região) 

-A Festa da Família  (recolha de prendas 

recicladas/solidárias que foram entregues  ao  ENFRENTE 
para serem distribuídas por famílias carenciadas) 

Dia do Pijama- articulação com o pré-escolar, receção 

dos colegas, diálogo sobre o objetivo desta iniciativa 

Expressões- articulação com os docentes das AEC’s nas 

diversas áreas 
 

 
-outubro 
 
 
-novembro 

Com os 
pais/encarrega

dos de 
educação 

Criar hábitos de estudo  
Estimular o trabalho de  pesquisa 

Parceria com os pais- trabalhos de pesquisa  de Estudo do 
Meio a serem apresentados em sala de aula; 
Resolução do problema da semana; 
Leitura autónoma e acompanhada em casa de livros da BE 
e da biblioteca de sala, elaboração de pequenos trabalhos 
acerca dos mesmos. 

Ao longo do ano 

Biblioteca 
Escolar 

Desenvolver o gosto pela leitura 
Adquirir competências na área TIC  

TIC- Abrir uma pasta da turma, Trabalhar em Word e 
power point, como guardar um documento. 
Ler e escutar contos, em suporte papel ou visionados no 

Ao longo do ano 
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datashow, falar sobre o que leu ou ouviu 
Ocupar os tempos livres – intervalos- em atividades 
lúdicas na BE 
Formação para colaboradores da BE dos alunos de 4º ano 

 

Apoios educativos [1.º ciclo] 
Retirado nesta cópia 

 

N.º  Nome Medidas Área curricular Docente de apoio 

     

     

     

     

     

 

 

AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Formação pessoal e social    

Expressão e comunicação    

Conhecimento do mundo    

 
Apreciação global do desempenho da turma 

 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Desenvolvimento e 
Comportamento 

Tendo em conta os resultados 
da avaliação diagnóstica devo 
referir que a evolução foi 
significativa quer no grupo de 2º 
ano, quer no do 4º ano. As 
dificuldades mais acentuadas no 
início do ano estão a ser 
trabalhadas com sucesso quer 
na Língua quer na matemática. 
Apesar do grupo ser bastante 
falador e haja alguns elementos 
com muita dificuldade em 
cumprir as regras, são crianças 
interessadas desde que 
motivadas.  

  

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NO ENSINO BÁSICO 
 

1.º Ciclo 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Níveis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Português   11 7 5              

Matemática   12 9 2           

Estudo do meio   3 16 4           

Expressões artísticas   5 11 7           

Expressão físico-motora   2 13 8           

Formação cívica   4 12 7           
Nota: Os níveis quantitativos correspondem às seguintes classificações qualitativas: nível 1 - fraco; nível 2 – não satisfaz; nível 3 - Satisfaz pouco, 
Satisfaz e Satisfaz bem; nível 4 - Bom; nível 5: Muito bom. 

 
Alíneas: 2 alunos do 2º ano (pela 2ª vez- Decrt-Lei 3/2008, alíneas a) d) ) e 2 alunas do 4º ano do mesmo decreto-lei alíneas a) b) e d) 
uma delas a frequentar pela 2ª vez 

 
 
 ESTATUTO DO ALUNO 
 
 
Ensino básico 
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N.º Nome 
N.º de faltas Medidas de 

recuperação 
Áreas 

curriculares 
Data Resultado 

Justificadas Injustificadas 

        
 

Comportamentos inadequados 
 

N.º Nome 
Participações 
disciplinares 

Data Medidas corretivas 
Medidas 

sancionatórias 

      

 
 AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 

 Avaliação do projeto Reformulação do projeto 

Intercalar do 1.º período Ao longo deste período foi sendo elaborado este Projeto 
com vista a definir as linhas orientadoras do seu 
desenvolvimento e consecução. 

 

Final do 1.º período Relativamente ao Plano de Trabalho da Turma, foram 

realizadas as atividades propostas, à exceção do definido em 

Estudo do Meio- 4º ano- onde não foi concluído o estipulado 

na planificação mensal de Dezembro tendo-nos ficado pelo 

final da 1ª dinastia. A justificação prende-se com a 

necessidade de consolidar conhecimentos nesta disciplina 

que precisou ser feito em sala de aula e o tempo muito 

repartido do período da tarde que, dadas as características 

pessoais dos alunos os deixa  bastante  irrequietos e 

desatentos.  No entanto, e duma forma geral, foram sendo 

encontradas estratégias mais motivadoras e penso que se 

atingiram os objetivos propostos. 

Quanto às dificuldades diagnosticadas no início do ano, 

nomeadamente no português (dificuldades na interpretação 

e compreensão de textos, assim como na expressão escrita) 

e na matemática (dificuldades na resolução de situações 

problemáticas), estas têm vindo a atenuar-se, no entanto 

necessitam ser sistematizadas nos próximos períodos. 

 

 

Intercalar do 2.º período   

Final do 2.º período   

Final do 3.º período   

 
O(A) diretor(a) de turma / O(A) Docente _______________________________________________________________ 
 
PARECER SOBRE O PROJETO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de trabalho:  
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Venda do Pinheiro, 20  de dezembro de 2013 
 
 
Documentos a serem, eventualmente, consultados em conjunto: planificações de departamento; atas de conselho de turma; atas de 
departamento; planos educativos individuais, etc. 


