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PLANIFICAÇÃO ANUAL   
Documentos Orientadores: Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais 

 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS/TEMPO AVALIAÇÃO 

1º SEMESTRE 
 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  

 
       setembro  

 
Avaliação formativa 
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Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito.  

Leitura e Escrita Consciência fonémica (consolida-
ção) 
 
Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  

Avaliação formativa 
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vas  
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos narrativos. 
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 
expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-
tica).  

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleciona-
dos pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
 
 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 

Ler integralmente narrativas.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos. 
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do 
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Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
Produção expressiva (oral e es-
crita) 
Declamação de poema 
Dramatização de texto 
Texto escrito (prosa e poema) 

aluno previamente discutidas em aula.  

Gramática Morfologia e lexicologia 
Nomes, adjetivos qualificativos: 
flexão em género; flexão em 
número 
Sinónimos; antónimos 

Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódi-
co de acento gráfico.  
 
Identificar a classe das palavras: determinante 
(possessivo e demonstrativo), quantificador nume-
ral e advérbio.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia.  

 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-

outubro  
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Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas e carta. 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da carta e do 
texto narrativo (estruturação, finalidade).  
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Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Translineação 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, carta 
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 
Translineação 

 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
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finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
 
 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que impli-
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que seleção de obras, a partir de preferências 

do aluno previamente discutidas em aula. 

Gramática Fonologia 
Monossílabos, dissílabos, trissíla-
bos, polissílabos 
Sílaba tónica e sílaba átona 
Palavras agudas, graves e esdrú-
xulas 
Classes de palavras 
Nome próprio e nome comum 

Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódi-
co de acento gráfico.  
 
Identificar a classe das palavras: nome próprio e 
nome comum. 
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

  

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

novembro Avaliação formativa 
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Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, notícia, banda desenhada 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da notícia e da 
banda desenhada (estruturação, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
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Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinal gráfico: hífen 
Sinal auxiliar de escrita: aspas 
Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação, dois pontos 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, expositivas/informativas; 
diálogo e legenda para banda 
desenhada 
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
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Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 
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Gramática Morfologia e lexicologia 
Palavras variáveis e palavras inva-
riáveis 
Nomes, adjetivos qualificativos: 
flexão em género; flexão em 
número 
Sinónimos; antónimos 
 

Identificar a classe das palavras: nomes, adjetivos 
qualificativos, sinónimos, antónimos.  
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 
Usar frases complexas para exprimir sequências 
([tão] que, para que)  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortogra-

fia. 

 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-

dezembro Avaliação formativa  
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Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

vante em função dos objetivos de escuta.  
Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, convite 
Vocabulário: alargamento temáti-

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características do convite 
(estruturação, finalidade).  
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co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação, dois pontos 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, expositivas/informativas; 
convite;  
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
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Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 
Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 
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previamente discutidas em aula. 

Gramática Morfologia e lexicologia 
Palavras variáveis e palavras inva-
riáveis 
Nomes, adjetivos qualificativos: 
flexão em género; flexão em 
número 
Sinónimos; antónimos 
 

Identificar a classe das palavras: nomes, adjetivos 
qualificativos, sinónimos, antónimos.  
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 
Usar frases complexas para exprimir sequências 
([tão] que, para que)  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-

janeiro Avaliação formativa 
Avaliação Sumativa 
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Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

vante em função dos objetivos de escuta.  
Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 
oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, informativas 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características do texto narra-
tivo e informativo (estruturação, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
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Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação, dois pontos 
Translineação 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, informativas 
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
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Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 
expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-
tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 
livros 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 
seleção de obras, a partir de preferências do aluno 
previamente discutidas em aula. 
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Gramática Sintaxe 
Tipos de frase: frase declarativa, 
frase interrogativa e frase 
exclamativa 
Frase afirmativa e frase negativa 

 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou 
negativo dos enunciados.  
 
Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 

2º Semestre 
 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  

fevereiro Avaliação formativa 



Ano Letivo 2020/2021 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Português /3º Ano de escolaridade / 1º Ciclo  
 

 
 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS/TEMPO AVALIAÇÃO 

entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, poéticas  
Vocabulário: alargamento temáti-

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da poesia. 
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
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co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinais de pontuação 
Translineação 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, poéticas  
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados (narrativos e poé-
ticos). 
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Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
 
Compreensão de texto 
Regularidades versificatórias: 
rima, sonoridades, cadência 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 
livros 
 
Produção expressiva (oral e es-
crita) 
Declamação de poema 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 
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Dramatização de texto 
Texto escrito (prosa e poema) 

Gramática Morfologia e lexicologia 
Conjugações verbais 
Flexão de verbos regulares e irre-
gulares: presente do indicativo 
Radicais de palavras 
Afixos; prefixos e sufixos 
Famílias de palavras 
 

 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presen-
te, no pretérito perfeito e no futuro do modo indi-
cativo.  
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 

Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  

Compreensão março Avaliação formativa  
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Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Consciência fonémica (consolida-
ção) 
 
Fluência de leitura: velocidade, 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e informa-
tivas e da banda desenhada, associados a diferen-
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precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, informativas, banda dese-
nhada 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinais de pontuação 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, informativas; banda dese-
nhada 
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

tes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da banda de-
senhada (estruturação, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  
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Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo aluno, sob orientação 
(Listagem PNL) 
 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 
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livros da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 

Gramática Classes de palavras 
Determinante demonstrativo; 
determinante possessivo 
Advérbios de negação e de afir-
mação 
 

Identificar a classe das palavras: determinante 
(possessivo e demonstrativo), quantificador nume-
ral e advérbio.  
 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presen-
te, no pretérito perfeito e no futuro do modo indi-
cativo.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 
Reconhecer a frase a partir dos seus grupos consti-
tuintes (grupo nominal e grupo verbal) e das fun-
ções sintáticas centrais (sujeito e predicado).  
 

Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
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Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
 

abril Avaliação formativa 
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Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas, diálogo 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinal gráfico: hífen 
Sinal auxiliar de escrita: travessão 
Sinais de pontuação 
(introdução do discurso direto), 
travessão (no discurso direto) 
Translineação 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada (estrutu-
ração, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
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Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, diálogo  
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 

Recriar pequenos textos em diferentes formas de 

expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-

tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular 
outros textos literários seleciona-
dos pelo 
aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 
 
Compreensão de texto 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
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mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 
livros 

 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 

Gramática Sintaxe 
Discurso direto 
 

Conjugar verbos regulares e irregulares no presen-
te, no pretérito perfeito e no futuro do modo indi-
cativo.  
 
Identificar maracas do discurso direto no modo 
escrito. 
 
Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
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organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  
Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  

maio Avaliação formativa 
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Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 
antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinais de pontuação 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas, correio eletrónico 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada (estrutu-
ração, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
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Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
 
Recriar pequenos textos em diferentes formas de 
expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plás-
tica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular 
outros textos literários seleccio-
nados pelo 
aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 
 
Compreensão de texto 
Regularidades versificatórias: 
rima, sonoridades, cadência 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
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Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 
livros 
 
Produção expressiva (oral e es-
crita) 
Declamação de poema 
Dramatização de texto 
Texto escrito (prosa e poema) 

Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 

Gramática Classes de palavras 
Quantificador numeral 
 

Identificar a classe das palavras: quantificador nu-
meral.  
 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presen-
te, no pretérito perfeito e no futuro do modo indi-
cativo.  
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  

 



Ano Letivo 2020/2021 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Português /3º Ano de escolaridade / 1º Ciclo  
 

 
 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS/TEMPO AVALIAÇÃO 

 
Reconhecer a frase a partir dos seus grupos consti-
tuintes (grupo nominal e grupo verbal) e das fun-
ções sintáticas centrais (sujeito e predicado).  
 

Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

Usar frases complexas para exprimir sequências 
([tão] que, para que)  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
 

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

Oralidade Interação discursiva  
Princípio de cortesia  
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
 
Compreensão e expressão  
Tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo  
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade  

Compreensão 

Interpretar o essencial de discursos orais sobre 
temas conhecidos.  
 
Identificar, organizar e registar informação rele-
vante em função dos objetivos de escuta.  
 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 

junho Avaliação formativa 
Avaliação Sumativa 



Ano Letivo 2020/2021 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Português /3º Ano de escolaridade / 1º Ciclo  
 

 
 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS/TEMPO AVALIAÇÃO 

Informação essencial  
Estruturas frásicas 
(complexidade) 
 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; pequeno 
discurso persuasivo 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição; simulação e 
dramatização 

diferentes intencionalidades comunicativas.  

 

Expressão 

Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
 
Gerir adequadamente a tomada de vez na comuni-
cação oral, com respeito pelos princípios da coope-
ração e da cortesia;  
 
Usar a palavra com propriedade para expor conhe-
cimentos e apresentar narrações.  
 
Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos 
orais.  
Detetar semelhanças e diferenças entre o texto 

oral e o texto escrito. 

Leitura e Escrita Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
Palavras regulares e irregulares; 
textos (progressão) 
 
Compreensão de texto 
Textos de características: narrati-
vas 
Vocabulário: alargamento temáti-
co 
Paráfrase 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; 

Leitura 
 
Ler textos com características narrativas e descriti-
vas, associados a diferentes finalidades (informati-
vas, lúdicas, estéticas).  
 
Distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada (estrutu-
ração, finalidade).  
 
Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
 
Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
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antecipação de conteúdos; inten-
ções e emoções das 
personagens e sua relação com 
finalidades da ação 
Opinião crítica 
 
Pesquisa e registo da informação 
 
Ortografia e pontuação 
Grafemas, palavras, texto (alar-
gamento) 
Sinais de pontuação 
(introdução do discurso direto), 
travessão (no discurso direto) 
 
Produção de texto 
Textos de características: narrati-
vas,  
Diálogo  
Planificação de texto 
Textualização 
Revisão de texto 

 
Mobilizar as suas experiências e saberes no proces-
so de construção de sentidos do texto.  
 
Identificar o tema e o assunto do texto ou de par-
tes do texto.  
 
Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma).  
 

Escrita 
 
Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes  
 
Registar e organizar ideias na planificação de tex-
tos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
 
Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e transli-
neação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  

Avaliar os próprios textos com consequente aper-
feiçoamento.  
 
Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes.  
 
Exprimir opiniões e fundamentá-las.  
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Recriar pequenos textos em diferentes formas 

de expressão (verbal, gestual, corporal, musi-

cal, plástica). 

Iniciação à Educação 
Literária 

Leitura e audição 
Obras de literatura para a infân-
cia, textos da tradição popular; 
outros textos literários seleccio-
nados pelo 
aluno, sob orientação (Listagem 
PNL) 
 
Compreensão de texto 
Regularidades versificatórias: 
rima, sonoridades, cadência 
Antecipação de conteúdos 
Personagens principais 
Inferências (de tempo, de instru-
mento, de objeto) 
Reconto; alteração de elementos 
na narrativa (personagens, 
ações e títulos) 
Linguagem figurada 
Expressão de sentimentos, ideias 
e pontos de vista 
 
Apresentação de textos e de 
livros 
 
Produção expressiva (oral e es-
crita) 
Declamação de poema 

Ler integralmente narrativas, poemas e texto dra-
mático, por iniciativa própria ou de outrem.  
 
Antecipar o(s) tema(s) com base em noções ele-
mentares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em 
textos visuais (ilustrações).  
 
Compreender textos narrativos, poéticos e dramá-
ticos, escutados ou lidos.  
 
Ler poemas em público, com segurança.  
 
Fazer a leitura dramatizada de obras literárias.  
 
Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.  
 

Apresentar obras literárias em público, através 

da leitura de poemas e da representação de tex-

tos dramáticos.  

Desenvolver um projeto de leitura que implique 

seleção de obras, a partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 
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Dramatização de texto 
Texto escrito (prosa e poema) 

Gramática Sintaxe 
Expansão e redução de frases 

Conjugar verbos regulares e irregulares no presen-
te, no pretérito perfeito e no futuro do modo indi-
cativo.  
 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e simulta-
neidade.  
 
Manipular diferentes processos para expressar 
noções de grau numa frase, tendo em conta os 
seus valores.  
 
Reconhecer a frase a partir dos seus grupos consti-
tuintes (grupo nominal e grupo verbal) e das fun-
ções sintáticas centrais (sujeito e predicado).  
 

Recorrer de modo intencional e adequado a conec-
tores diversificados, em textos orais e escritos.  

Usar frases complexas para exprimir sequências 
([tão] que, para que)  
 
Depreender o significado de palavras a partir da 
sua análise e a partir das múltiplas relações que 
podem estabelecer entre si.  
 
Deduzir significados de palavras e/ou expressões 
que não correspondam ao sentido literal.  
 
Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico.  
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Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 


