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Planificação Anual - 6º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Oralidade 
 
 

Compreensão 

 Explicitar, com fundamentação adequada, 
sentidos implícitos.  
 
 

 Distinguir factos de opiniões na explicitação de 
argumentos.  

 
 
Expressão 

 Comunicar, em contexto formal, informação 
essencial (paráfrase, resumo) e opiniões 
fundamentadas. 
 

 Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, 
descrição, apreciação crítica), com definição de 
tema e sequência lógica de tópicos (organização 
do discurso, correção gramatical), 
individualmente ou em grupo. 

 

- compreensão de textos em diferentes 
suportes audiovisuais para: 

 observação de regularidades associadas a 
finalidades como informar, expor, narrar, 
descrever; 

 identificação de informação explícita e 
dedução de informação implícita a partir 
de pistas textuais; 

 seleção de informação relevante para um 
determinado objetivo; 

 registo de informação relevante (por 
meio de desenho, de esquema, de 
reconto, de paráfrase); 

 análise de textos para distinção entre 
facto e opinião; 

 avaliação de discursos tendo em conta a 
adequação à situação de comunicação; 

 
- produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (por 

X (Regime Não Presencial: com 
recurso ao envio de vários materiais: 
textos-áudio e vídeos.) 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da 
diferenc ̧a/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 

48 aulas 
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 Fazer uma apresentação oral, devidamente 
estruturada sobre um tema.  

 

 Captar e manter a atenção da audiência (olhar, 
gesto, recurso eventual a suportes digitais). - 
Metodologia de Projeto (ED) 

 
 

 utilizar, de modo intencional e sistemático, 
processos de coesão textual: anáforas lexicais e 
pronominais, frases complexas, expressões 
adverbiais, tempos e modos verbais, conectores 
frásicos. 

 
 

exemplo, à turma ou a colegas de outras 
turmas) com diferentes finalidades: 

 fazer apreciações críticas de livros, de 
filmes (Plano Nacional de Cinema), de 
discursos para, por exemplo, recomendar 
um livro aos colegas; 

 referir factos para sustentar uma opinião 
ou para identificar problemas a resolver; 

 narrar acontecimentos vividos ou 
imaginados; 

 descrever personagens/personalidades, 
comportamentos, situações; 

 utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o 
reconto em apresentações orais sobre 
livros (Plano Nacional de Leitura), filmes 
(Plano Nacional de Cinema), músicas, por 
exemplo; 

 expor trabalhos relacionados com temas 
disciplinares e interdisciplinares, 
realizados individualmente ou em grupo; 

 realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação tecnológica, Educação 
Musical e inglês 
- participação no «Miúdos a Votos». 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 

 

 

 

Leitura 
 

- Ler textos com características narrativas e 
expositivas de maior complexidade, associados a 
finalidades várias (lúdicas, estéticas, publicitárias e 
informativas) e em suportes variados. - 
Metodologia de Projeto  

- leitura orientada em sala de aula (Ler com 
a Biblioteca); 
-« Livr´`a mão» : leitura silenciosa de um livro 
que o aluno traz sempre consigo, em 
momentos letivos autorizados pelo 
professor (sempre que exista um tempo livre 

X 

X 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)   
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- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
- Metodologia de Projeto 
- Explicitar o sentido global de um texto. 
- Fazer inferências, justificando-as. - Metodologia 
de Projeto 
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de 
vista. 
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(partes e subpartes). 
- Compreender a utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do texto. 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. - Metodologia de Projeto 
- Distinguir nos textos características da notícia, da 
entrevista, do anúncio publicitário e do roteiro 
(estruturação, finalidade). 
- Conhecer os objetivos e as formas de publicidade 
na sociedade atual. 
 
 

na aula: final de tarefas/ atividades, entre 
outros). 
- manipulação de unidades de sentido 
através de atividades que impliquem 

 segmentar textos em unidades de 
sentido; 

 reconstituir o texto a partir de pistas 
linguísticas e de conteúdo; 

 estabelecer relações entre as diversas 
unidades de sentido; 

 sublinhar, parafrasear, resumir 
segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; 

- realização de diferentes tipos de leitura 
em voz alta (ler muito devagar, ler muito 
depressa, ler muito alto, ler murmurando, 
ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura 
dramatizada, leitura expressiva) e 
silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 
pormenores, leitura para localização de 
uma informação); 
- compreensão de textos através de 
atividades que impliquem 

 mobilizar experiências e saberes 
interdisciplinares; 

 localizar informação explícita; 

 extrair informação implícita a partir de 
pistas linguísticas; 

 inferir, deduzir informação a partir do 
texto; 

 aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

Questionador (A, 
F, G, I, J)  

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I)  

Criativo (A, C, D, 
J)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Subdepartamento de Português 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/2022 Página | 4 de 19 

 

que pertence (narrar, descrever, 
informar); 

- pesquisa e seleção de informação 
essencial, com recurso à Web (Círculos de 
Leitura – Criação de um e-book sobre uma 
obra literária) 
- monitorização da compreensão na leitura; 

- realização de percursos pedagógico-
didáticos interdisciplinares, com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação Tecnológica, Educação 
Musical e Inglês.  
 
As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de análise 
de texto, de registo e tomada de notas, 
seleção de informação pertinente a partir de 
análise de fontes escritas, por exemplo. 
-participação no «Concurso Nacional de 
Leitura» 
 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

Educação 
Literária 
 

 
-Ler integralmente obras literárias, narrativas (no 
mínimo, dois contos de Grimm, duas narrativas 
extensas de autor, da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular). 
 
-Interpretar adequadamente os textos de acordo 
com o género literário. 
- Analisar o sentido conotativo de palavras e 
expressões. - Metodologia de Projeto 

 
aquisição de saberes (noções elementares 
de géneros como contos) proporcionados 
por 

 escuta ativa de obras literárias e de textos 
de tradição popular para apreciação 
crítica (Plano Nacional de Leitura); 

 leitura de narrativas (Plano Nacional de 
Leitura) ; 

- compreensão de narrativas literárias com 
base num percurso de leitura que implique 

X 

 

X 

 

X 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

  

Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I)  
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- Analisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados. - Metodologia de 
Projeto 
 
-Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e 
de mundivisões presentes nos textos. - 
Metodologia de Projeto 
 
- Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção de textos literários (designadamente 
anáfora e metáfora). 
 
- Expressar reações aos livros lidos e partilhar 
leituras através de declamações, representações 
teatrais, escrita criativa, apresentações orais. - 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). - Metodologia de Projeto 
 
 
 
Ler integralmente obras literárias dramáticas.  - 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
 Interpretar adequadamente os textos de acordo 
com o género literário. - Metodologia de Projeto 
(ED) 
 

 imaginar desenvolvimentos narrativos a 
partir da mobilização de experiências e 
vivências; 

 antecipar ações narrativas a partir de 
elementos do paratexto e de sequências 
de descrição e de narração; 

 mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar 
expressões e segmentos de texto; 

 justificar as interpretações; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- aquisição de saberes (noções elementares 
de géneros como poemas, textos 
dramáticos), proporcionados por 

 escuta ativa de obras literárias e de textos 
de tradição popular para apreciação 
crítica; 

 leitura de texto dramático; 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

Criativo (A, C, D, 
J)  

Responsa ́vel/ 
auto ́nomo 
(C, D, E, F, G, I, 
J)  

 

 

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I)  
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Analisar o sentido conotativo de palavras e 
expressões. - Metodologia de Projeto (ED) 
 
 
Reconhecer na organização do texto dramático: 
ato, cena, fala e indicações cénicas. - Metodologia 
de Projeto (ED) 
 
 
Analisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados. - Metodologia de 
Projeto (ED) 
 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e 
de mundivisões presentes nos textos. - 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção de textos literários (designadamente 
anáfora e metáfora). - Metodologia de Projeto (ED) 
 
Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras 
através escrita criativa, apresentações orais. – 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). - Metodologia de Projeto (ED) 
 

 mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar 
expressões e segmentos de texto; 

 justificar as interpretações; 
- criação de experiências de leitura (Ler com 
a Biblioteca) que impliquem 

 ler e ouvir ler; 

 fazer dramatizações, recontos, 
recriações; 

 exprimir reações subjetivas enquanto 
leitor; 

 
 
 

 motivar colegas para a leitura de livros 
(Plano Nacional de Leitura/ Miúdos a 
votos); 

 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com todas as 
disciplinas (Ciências Naturais, História e 
Geografia de Portugal, Matemática, 
Educação Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês).  
 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 
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Escrita 
 

 
Escrever textos de caráter narrativo, integrando o 
diálogo e a descrição. - Metodologia de Projeto  
 
 
Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos 
adequados ao género e à situação de comunicação. 
- Metodologia de Projeto  
 
 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição 
e o resumo. - Metodologia de Projeto  
 
 
Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre 
situações vividas e sobre leituras feitas. - 
Metodologia de Projeto  
 
 
Utilizar sistematicamente processos de 
planificação, textualização e revisão de textos. 
 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web 
para a escrita, revisão e partilha de textos. - 
Metodologia de Projeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-realização de «Diários de escritas com a 
Biblioteca» - oficinas de escrita. 
- desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o alfabeto e 
com as regras de ortografia, ao nível da 
correspondência grafema-fonema e da 
utilização dos sinais de escrita (diacríticos, 
incluindo os acentos; sinais gráficos; sinais 
de pontuação e sinais auxiliares de escrita); 
- consciencialização da existência de 
diferentes modos de organizar um texto, 
tendo em conta finalidades como narrar, 
descrever, informar; 
- modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), 
bem como à alteração de perspetiva ou 
descrição de personagens, por exemplo; 
- planificação, textualização e revisão de 
textos curtos escritos pelos alunos, para 
divulgação; 
- revisão (em função dos objetivos iniciais e 
da coerência e coesão do texto) e 
aperfeiçoamento textual, com recurso a 
auto e heteroavaliação; 
- divulgação e partilha dos textos produzidos 
pelos alunos (Círculos de Leitura – Criação de 
um e-book sobre uma obra literária). 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação Tecnológica, Educação 
Musical e Inglês).  

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Comunicador (A, 

B, D, E, H)  

Sistematizador/ 

Organizador (A, 

B, C, I, J)  

 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J)  
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As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de 
organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de 
campanhas de sensibilização, de criação 
textual, por exemplo; 
 

 
 

Gramática 
 

Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e 
auxiliar (da passiva e tempos compostos); 
conjunção e locução conjuncional (coordenativa 
copulativa e adversativa; subordinativa temporal e 
causal), determinante indefinido, pronome 
indefinido; quantificador. 
 
 
 
 
Conjugar verbos regulares e irregulares no 
presente, no pretérito imperfeito e no futuro do 
modo conjuntivo, no condicional. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na 
construção de frases complexas e de textos. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na 
construção de frases complexas e de textos. 
Empregar adequadamente o modo conjuntivo 
como forma supletiva do imperativo. 
 
Identificar funções sintáticas: predicativo do 
sujeito, complementos (oblíquo e agente da 
passiva) e modificador (do grupo verbal). 
 

- exercitação e observação de construções 
frásicas e textuais em que seja possível 

 expandir, ampliar, associar elementos; 

 modificar, fazer variar, registar 
alterações; 

 substituir elementos e estruturas; 

 explicitar regras; 
- utilização de critérios semânticos, 
sintáticos e morfológicos para identificar a 
classe das palavras; 
 
- consolidação de conhecimento sobre 
regras de flexão de verbos regulares e 
irregulares, classes e subclasses de palavras, 
processos de formação de palavras por 
derivação e composição; 
 
 
 
 
 
- explicitação do modo como a unidade frase 
se organiza, por meio de atividades que 
impliquem 

 identificar constituintes do predicado; 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

 

Indagador/ 
investigador (C, 
D, F, H, I)  

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  
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Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-
versa) e o discurso direto em discurso indireto (e 
vice-versa). 
 
 
Colocar corretamente as formas átonas do 
pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, 
ênclise e mesóclise). 
 
Compreender a ligação de orações por coordenação 
e por subordinação. 
  
Classificar orações coordenadas copulativas e 
adversativas e orações subordinadas adverbiais 
temporais e causais. 
 
Distinguir derivação de composição. 
 
Explicar a utilização de sinais de pontuação em 
função da construção da frase. 
 
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas 
de tratamento adequadas a contextos formais. 
 

 estabelecer a correspondência entre os 
grupos preposicional e adverbial e as 
funções sintáticas de predicativo do 
sujeito, complemento oblíquo e 
modificador do grupo verbal. 

 
- consciencialização do funcionamento da 
frase complexa por meio de atividades de 
manipulação de dados para 

 distinção entre orações 
coordenadas e subordinadas; 

 classificação de orações 
subordinadas. 

 
- realização de atividades interpessoais 

envolvendo o uso de formas de tratamento 

adequadas a diferentes situações. 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
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Oralidade 
 

Compreensão 

 Explicitar, com fundamentação adequada, 
sentidos implícitos. 
 

 Distinguir factos de opiniões na explicitação de 
argumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expressão 

 Comunicar, em contexto formal, informação 
essencial (paráfrase, resumo) e opiniões 
fundamentadas. 
 

Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, 
descrição, apreciação crítica), com definição de 
tema e sequência lógica de tópicos (organização do 
discurso, correção gramatical), individualmente ou 
em grupo. - Metodologia de Projeto  
 

 Fazer uma apresentação oral, devidamente 
estruturada sobre um tema - Metodologia de 
Projeto (ED). 

 

- compreensão de textos em diferentes 
suportes audiovisuais para 

 observação de regularidades associadas a 
finalidades como informar, expor, narrar, 
descrever; 

 identificação de informação explícita e 
dedução de informação implícita a partir 
de pistas textuais; 

 seleção de informação relevante para um 
determinado objetivo; 

 registo de informação relevante (por 
meio de desenho, de esquema, de 
reconto, de paráfrase); 

 análise de textos para distinção entre 
facto e opinião; 

 avaliação de discursos tendo em conta a 
adequação à situação de comunicação; 

 
- produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (por 
exemplo, à turma ou a colegas de outras 
turmas) com diferentes finalidades: 

 fazer apreciações críticas de livros, de 
filmes ( Plano Nacional de Cinema), de 
discursos para, por exemplo, recomendar 
um livro aos colegas; 

 referir factos para sustentar uma opinião 
ou para identificar problemas a resolver; 

 narrar acontecimentos vividos ou 
imaginados; 

 descrever personagens/personalidades, 
comportamentos, situações; 

X (Regime Não Presencial: com 
recurso ao envio de vários materiais: 
textos-áudio e vídeos.) 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J)  

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  

 

 

Respeitador da 
diferenc ̧a/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  

 

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  

 

47 aulas 
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 Captar e manter a atenção da audiência (olhar, 
gesto, recurso eventual a suportes digitais). - 
Metodologia de Projeto (ED). 
 

 Utilizar, de modo intencional e sistemático, 
processos de coesão textual: anáforas lexicais e 
pronominais, frases complexas, expressões 
adverbiais, tempos e modos verbais, conectores 
frásicos. 

 
 

 expor trabalhos relacionados com temas 
disciplinares e interdisciplinares, 
realizados individualmente ou em grupo; 

 utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o 
reconto em apresentações orais sobre 
livros (Plano Nacional de Leitura), filmes 
(Plano Nacional de Cinema), músicas, por 
exemplo; 

 expor trabalhos relacionados com temas 
disciplinares e interdisciplinares, 
realizados individualmente ou em grupo; 

 Comemoração do «Dia Mundial da Língua 
Portuguesa»; 

 

 realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação tecnológica, Educação 
Musical e inglês. 
 
- participação no «Miúdos a Votos». 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Criativo (A, C, D, 
J)  

 

Leitura 
 

- Ler textos com características narrativas e 
expositivas de maior complexidade, associados a 
finalidades várias (lúdicas, estéticas) e em suportes 
variados. - Metodologia de Projeto 
 
 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
- Metodologia de Projeto  

- leitura orientada em sala de aula (Ler com 
a Biblioteca); 
-« Livr´`a mão» : leitura silenciosa de um livro 
que o aluno traz sempre consigo, em 
momentos letivos autorizados pelo 
professor (sempre que exista um tempo livre 
na aula: final de tarefas/ atividades, entre 
outros). 

X 

X 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  
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Explicitar o sentido global de um texto. - 
Metodologia de Projeto 
 
Fazer inferências, justificando-as. 
 
Identificar tema(s), ideias principais e pontos de 
vista. 
 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(partes e subpartes). 
 
Compreender a utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do texto. 
 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. - Metodologia de Projeto 

 
 
- manipulação de unidades de sentido 
através de atividades que impliquem 

 segmentar textos em unidades de 
sentido; 

 reconstituir o texto a partir de pistas 
linguísticas e de conteúdo; 

 estabelecer relações entre as diversas 
unidades de sentido; 

 sublinhar, parafrasear, resumir 
segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; 

- realização de diferentes tipos de leitura 
em voz alta (ler muito devagar, ler muito 
depressa, ler muito alto, ler murmurando, 
ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura 
dramatizada, leitura expressiva) e 
silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 
pormenores, leitura para localização de 
uma informação); 
- compreensão de textos através de 
atividades que impliquem 

 mobilizar experiências e saberes 
interdisciplinares; 

 localizar informação explícita; 

 extrair informação implícita a partir de 
pistas linguísticas; 

 inferir, deduzir informação a partir do 
texto; 

 aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a 
que pertence (narrar, descrever); 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

Questionador (A, 
F, G, I, J)  

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, 
I)  

Criativo (A, C, D, 
J)  
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- pesquisa e seleção de informação 
essencial, com recurso à Web (Círculos de 
Leitura – Criação de um e-book sobre uma 
obra literária) 
- monitorização da compreensão na leitura; 
- Comemoração do «Dia Mundial da Língua 
Portuguesa»;  

- realização de percursos pedagógico-
didáticos interdisciplinares, com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação Tecnológica, Educação 
Musical e Inglês.  
 
As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de análise 
de texto, de registo e tomada de notas, 
seleção de informação pertinente a partir de 
análise de fontes escritas, por exemplo. 
 
-participação no «Concurso Nacional de 
Leitura» 
 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

Educação 
Literária 
 

Ler integralmente obras literárias poéticas (no 
mínimo, quatro poemas de autores portugueses, 
quatro poemas de autores lusófonos e um poema 
do Romanceiro, de Almeida Garrett* ) – 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
 Interpretar adequadamente os textos de acordo 
com o género literário. - Metodologia de Projeto 
(ED) 
 

 
aquisição de saberes (noções elementares 
de géneros, como poemas), 
proporcionados por 

 escuta ativa de obras literárias e de textos 
de tradição popular para apreciação 
crítica; 

 leitura de poemas; 

X 

X 

X 

X 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
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Analisar o sentido conotativo de palavras e 
expressões. – Metodologia de Projeto (ED) 
 
Identificar marcas do texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica (redondilha) – 
Metodologia de Projeto (ED) 
 
 
 
 
Ler integralmente obras literárias (no mínimo, uma 
narrativa extensa de autor, da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos). 
 
Interpretar adequadamente os textos de acordo 
com o género literário. 
 
Analisar o sentido conotativo de palavras e 
expressões. 
 
Analisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados. - Metodologia de 
Projeto 
 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e 
de mundivisões presentes nos textos. - 
Metodologia de Projeto 
 
Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção de textos literários (designadamente 
anáfora e metáfora). 
 
Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras 
através de declamações, representações teatrais, 

 mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar 
expressões e segmentos de texto; 

 justificar as interpretações; 
- criação de experiências de leitura (Ler com 
a Biblioteca) que impliquem 

 ler e ouvir ler; 

 fazer dramatizações, recontos, 
recriações; 

 exprimir reações subjetivas enquanto 
leitor; 

 
 

aquisição de saberes (noções elementares 
de géneros como contos) proporcionados 
por 

 escuta ativa de obras literárias e de textos 
de tradição popular para apreciação 
crítica (Plano Nacional de Leitura); 

 leitura de narrativas (Plano Nacional de 
Leitura) ; 

 - compreensão de narrativas literárias 
com base num percurso de leitura que 
implique 

 imaginar desenvolvimentos narrativos a 
partir da mobilização de experiências e 
vivências; 

 antecipar ações narrativas a partir de 
elementos do paratexto e de sequências 
de descrição e de narração; 

 mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar 
expressões e segmentos de texto; 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, 
J)  

Responsa ́vel/ 
auto ́nomo 
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
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escrita criativa, apresentações orais. - Metodologia 
de Projeto 
 
Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). - Metodologia de Projeto 

 justificar as interpretações; 

 questionar aspetos da narrativa: 
- criação de experiências de leitura (Ler com 
a Biblioteca) que impliquem 

 ler e ouvir ler; 

 fazer dramatizações, recontos, 
recriações; 

 exprimir reações subjetivas enquanto 
leitor; 

 motivar colegas para a leitura de livros 
(Plano Nacional de Leitura/ Miúdos a 
votos); 

 Comemoração do «Dia Mundial da Língua 
Portuguesa»; 

 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com todas as 
disciplinas (Ciências Naturais, História e 
Geografia de Portugal, Matemática, 
Educação Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês).  
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Escrita 
 

Escrever textos de caráter narrativo, integrando o 
diálogo e a descrição. 
 
Utilizar sistematicamente processos de 
planificação, textualização e revisão de textos. - 
Metodologia de Projeto 
 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web 
para a escrita, revisão e partilha de textos. - 
Metodologia de Projeto 
 

- realização de «Diários de escritas com a 
Biblioteca» - oficinas de escrita. 
 
-desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o alfabeto e 
com as regras de ortografia, ao nível da 
correspondência grafema-fonema e da 
utilização dos sinais de escrita (diacríticos, 
incluindo os acentos; sinais gráficos; sinais 
de pontuação e sinais auxiliares de escrita); 

X 

 

X 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  
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Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos 
adequados ao género e à situação de comunicação. 
- Metodologia de Projeto 
 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição 
e o resumo. - Metodologia de Projeto 
 
Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre 
situações vividas e sobre leituras feitas. - 
Metodologia de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- consciencialização da existência de 
diferentes modos de organizar um texto, 
tendo em conta finalidades como narrar, 
descrever, informar; 
- modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), 
bem como à alteração de perspetiva ou 
descrição de personagens, por exemplo; 
- planificação, textualização e revisão de 
textos curtos escritos pelos alunos, para 
divulgação; 
- revisão (em função dos objetivos iniciais e 
da coerência e coesão do texto) e 
aperfeiçoamento textual, com recurso a 
auto e heteroavaliação; 
- divulgação e partilha dos textos produzidos 
pelos alunos (Círculos de Leitura – Criação de 
um e-book sobre uma obra literária). 
- Comemoração do «Dia Mundial da Língua 
Portuguesa»; 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, 
Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Educação Tecnológica, Educação 
Musical e Inglês).  
 
As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de 
organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de 
campanhas de sensibilização, de criação 
textual, por exemplo; 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador (A, 

B, D, E, H)  

Sistematizador/ 

Organizador (A, 

B, C, I, J)  

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  

 

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 
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Gramática 

Identificar a classe de palavras. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no 
presente, no pretérito imperfeito e no futuro do 
modo conjuntivo, no condicional. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na 
construção de frases complexas e de textos; 
Distinguir derivação de composição. 
Empregar adequadamente o modo conjuntivo 
como forma supletiva do imperativo. 
Identificar funções sintáticas: predicativo do 
sujeito, complementos (oblíquo e agente da 
passiva) e modificador (do grupo verbal). 
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-
versa) e o discurso direto em discurso indireto (e 
vice-versa). 
Colocar corretamente as formas átonas do 
pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, 
ênclise e mesóclise). 
Compreender a ligação de orações por coordenação 
e por subordinação. 
Classificar orações coordenadas copulativas e 
adversativas e orações subordinadas adverbiais 
temporais e causais. 
Explicar a utilização de sinais de pontuação em 
função da construção da frase. 
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas 
de tratamento adequadas a contextos formais. - 
Metodologia de Projeto 
 
 

Revisões. 
Treino das aprendizagens. 
Reforço e consolidação de conhecimentos. 
 

X 

X 

X 

 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

 
 

Indagador/ 
investigador (C, 
D, F, H, I)  

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  

 

 

 

 

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
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A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 

 
Nota: Devido ao seu carácter transdisciplinar, a disciplina de Português articula-se com todas as outras que compõem o currículo. É a base de qualquer tipo de 
atividade, uma vez que trabalha com textos de natureza muito diversificada. Apoia os alunos no desenvolvimento das competências de comunicação, através 
da compreensão, interação e produção, ativando os domínios da disciplina – oralidade, leitura, educação literária, escrita e gramática – na recolha de textos e 
de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, 
dicionários, manuais das outras disciplinas…), etc. 

 
LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA O 1º SEMESTRE 

AUTORES ESTRANGEIROS 

Irmãos Grimm 

Contos de Grimm (trad. Graça Vilhena ou Maria José Costa ou Teresa Aica Barros) 

 

NARRATIVA DE AUTORES PORTUGUESES  

(duas narrativas extensas de autor) 

Maria Alberta Menéres - Ulisses  

António Mota- Pedro Alecrim 

 

TEXTO DRAMÁTICO  

Manuel António Pina - Os Piratas – Teatro
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LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA O 2º SEMESTRE 

POESIA  

(no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, quatro poemas de autores lusófonos)  

Manuel António Pina - O Pássaro da Cabeça 

Sophia de M. Breyner Andresen (sel.) - Primeiro Livro de Poesia

  

NARRATIVA DE AUTORES PORTUGUESES  

(uma narrativa extensa de autor) 

Alice Vieira Rosa, Minha Irmã Rosa  

António Sérgio, Contos Gregos* 

 

AUTORES ESTRANGEIROS 

Daniel Defoe, Robinson Crusoé (adapt. John Lang)*

* Sugestões de leitura apenas para o caso de terem sido cumpridas as aprendizagens essenciais anuais no domínio da Educação Literária (no mínimo, quatro 

poemas de autores portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro de Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas 

extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular). 
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Planificação Anual – 6ºano                            
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Números e operações 
 
Multiplicação e divisão de 
números racionais 
REVISÃO / CONSOLIDAÇÃO 
(exceto Quociente de potências) 
 

 Potência de expoente 
natural 

 Expressões numéricas 

 Produto de potências 

 Potência de potência 

 Quociente de potências  

 Expressões numéricas com 
potências 

 Números primos 

 Decomposição de um 
número natural em fatores 
primos 

 Máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum de 
dois números naturais 

 

 Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir 
números racionais não negativos, 
recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos, e fazer estimativas 
plausíveis.  

 Reconhecer uma potência de expoente 
natural como um produto de fatores 
iguais e calcular potências de base 
racional não negativa e expoente 
natural. 

 Adicionar e subtrair números inteiros 
recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos e fazer estimativas 
plausíveis.  

 Usar as propriedades das operações 
(adição, subtração, multiplicação, 
divisão), as regras da potenciação e a 
prioridade das operações no cálculo do 
valor de expressões numéricas 
respeitando o significado dos 
parêntesis com números racionais não 
negativos. 

 

 Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações, regras e 
procedimentos matemáticos). 

 Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 

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

 Relacionar linguagem simbólica e linguagem 
natural. 

 Realizar cálculo mental usando as 
propriedades das propriedades e as relações 
entre números. 

 Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

 Usar expressões numéricas para representar 
uma dada situação e compor situações que 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação presencial dos 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

20 AULAS 
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 Usar expressões numéricas para 
representar uma dada situação e 
compor situações que possam ser 
representadas por uma expressão 
numérica. 

possam ser representadas por uma expressão 
numérica. 

 Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo numérico e aplicar 
essas ideias em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

trabalhos (regime misto) ou por 
videoconferência (regime E@D) 

Geometria e medida 

REVISÃO / CONSOLIDAÇÃO 

 Área de um retângulo 

 Alturas de um 
paralelogramo. 

 Área de um paralelogramo.  

 Alturas de um triângulo. 

 Área de um triângulo 

 Resolução de problemas 
envolvendo áreas e 
perímetros 

 Circunferência, ângulos, 
retas e polígonos 

 Perímetro de um círculo 

 Área de um polígono regular. 
Área de um círculo 

 Sólidos geométricos. 
Medidas de volume e de 
capacidade 

 Prismas pirâmides. 
Planificação da superfície de 
um prisma e de uma 
pirâmide 

 Relação entre elementos de 
um prisma e de uma 
pirâmide. Relação de Euler 

 
Consolidar aprendizagens relativas ao 
período de E@D do ano letivo anterior. 
 

 Reconhecer o significado de fórmulas 
para o cálculo de perímetros e áreas 
de paralelogramos e triângulos, e usá-
las na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não 
matemáticos. 

 Calcular perímetros e áreas de 
polígonos, por enquadramento ou por 
decomposição e composição de figuras 
planas. 

 Conceber e aplicar estratégias na 
resolução de problemas usando ideias 
geométricas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos e 
avaliando a plausibilidade dos 
resultados.  

 Desenvolver a capacidade de 
visualização e construir explicações e 
justificações matemáticas e raciocínios 
lógicos, incluindo o recurso a exemplos 
e contraexemplos. 

 Exprimir, oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, com precisão e 
rigor, e justificar raciocínios, 

 

 Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos). 

 Utilizar modelos geométricos e outros materiais 
manipuláveis, e instrumentos variados, 
incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora. 

 Visualizar, interpretar e desenhar 
representações de figuras geométricas usando 
materiais e instrumentos apropriados (régua, 
compasso, esquadro, transferidor). 

 Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo numérico e aplicar essas 
ideias em outros domínios matemáticos e não 
matemáticos. 

 Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

 Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias de resolução e apreciar resultados 
obtidos. 

 Abstrair e generalizar, e de reconhecer e 
elaborar raciocínios, discutindo e criticando 
explicações e justificações de outros. 

 Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação presencial dos 
trabalhos (regime misto) ou por 
videoconferência (regime E@D) 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 
 
 
 
 
 

26 AULAS 
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 Cilindros e cones. 
Planificação da superfície de 
um cilindro e de um cone. 

 Volume de um 
paralelepípedo retângulo 

 Volume de um prisma. 
Volume de um cilindro. 
 

procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 

 Desenvolver o interesse pela 
matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e 
social. 

 Desenvolver confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e regular a 
sua aprendizagem 

 Desenvolver persistência, autonomia 
em lidar com situações que envolvam 
a matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 

 Descrever figuras no plano e no espaço 
com base nas suas propriedades e nas 
relações entre os seus elementos e 
fazer classificações explicitando os 
critérios utilizados. 

 Calcular perímetros e áreas de figuras 
planas, incluindo o círculo, recorrendo 
a fórmulas, por enquadramento ou por 
decomposição e composição de figuras 
planas. 

 Reconhecer o significado de fórmulas 
para o cálculo de volumes de sólidos 
(prismas retos e cilindros) e usá-las na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
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Álgebra 
 

 Relações e 
regularidades  

 Razão e proporção 

 Resolução de 
problemas utilizando a 
regra de três simples 

 Proporcionalidade 
direta  

 Escalas 

 Sequências 

 

 

 Determinar uma lei de formação de 
uma sequência numérica ou não 
numérica e uma expressão algébrica 
que represente uma sequência 
numérica em que a diferença entre 
termos consecutivos é constante. 

 Reconhecer os significados de razão e 
proporção e usá-las para resolver 
problemas.  

 Reconhecer situações de 
proporcionalidade direta num 
enunciado verbal ou numa tabela e 
indicar uma das constantes de 
proporcionalidade, explicando o seu 
significado dado o contexto 

 Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações, regras e 
procedimentos matemáticos).  

 Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 

 Utilizar materiais manipuláveis e instrumentos 
variados, incluindo os de tecnologia digital 
nomeadamente aplicações interativas, 
programas computacionais específicos e 
calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem. 

 Distinguir, em contextos diversos, situações 
em que existe proporcionalidade direta de 
situações em que não existe. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem 
 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação presencial dos 
trabalhos (regime misto) ou por 
videoconferência (regime E@D) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

16 AULAS 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 
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Álgebra (continuação) 
 

 Escalas 

 Sequências 

 

 Saber que existe proporcionalidade direta 

entre distâncias reais e distâncias em 

mapas e utilizar corretamente o termo 

«escala». 

 Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, com precisão e rigor, e 

justificar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e 

linguagem próprios da matemática 

(convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

 Desenvolver o interesse pela matemática 
e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. 

 Desenvolver confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem 

 Desenvolver persistência, autonomia em 

lidar com situações que envolvam a 

matemática no seu percurso escolar e na 

vida em sociedade. 

 Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 

 Utilizar materiais manipuláveis e 
instrumentos variados, incluindo os de 
tecnologia digital nomeadamente aplicações 
interativas, programas computacionais 
específicos e calculadora, na resolução de 
problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem. 

 Distinguir, em contextos diversos, situações 
em que existe proporcionalidade direta de 
situações em que não existe. 

 Identificar e analisar regularidades numéricas 
e não numéricas. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Manutenção da abordagem deste tema 
em metodologia de projeto, havendo a 
proposta de pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime misto) 
ou por videoconferência (regime E@D) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

16 AULAS 

Geometria e medidas 
 

 Isometrias no plano  

 Mediatriz de um segmento 
de reta 

 Reflexão axial 

 Eixos de simetria. Simetrias 
de reflexão 

 Reflexão central 

 Rotação 

 Identificar e construir o transformado de 
uma dada figura através de isometrias 
(reflexão axial e rotação) e reconhecer 
simetrias de rotação e de reflexão em 
figuras, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os 
resultados obtidos. 

 

 Explorar obras de arte e Artesanato. 

 Usar imagens obtidas por composição de 
isometrias. 

 Fazer notar que a reta que contém a bissetriz 
de um ângulo é um eixo de simetria desse 
ângulo. 

 Considerar o número de eixos de simetria na 
classificação de triângulos. 

 Propor a construção de figuras com mais de 
um eixo de simetria. 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

22 AULAS 
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Simetrias de rotação  Descrever figuras no plano e no espaço 
com base nas suas propriedades e nas 
relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicitando os critérios 
utilizados. 

 Solicitar, na rotação, indicação do centro, do 
sentido e da amplitude do ângulo de rotação. 

 Considerar, na construção de rosáceas, a 
divisão do círculo num número par e ímpar de 
sectores, desenhar uma figura (motivo) num 
dos sectores, e, por decalque ou por 
dobragem, preencher os sectores seguintes 
segundo uma regra (rodar ou refletir). 

 Usar espelhos e dobragens de papel, 
representações gráficas e applets. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação presencial dos 
trabalhos (regime misto) ou por 
videoconferência (regime E@D) 

G 

H 

I 

J 

Organização e tratamento de 
dados 

REVISÃO / CONSOLIDAÇÃO 

 Variáveis qualitativas e 

variáveis quantitativas. 

 Tabela de frequências 

absolutas e relativas 

 Gráfico de barras 

 Moda e amplitude 

 

 Organização e tratamento 
de dados 

 População e amostra. 
Variáveis estatísticas 

 Gráfico circular  

 Revisões de conteúdos de 
anos anteriores 

 

 Distinguir os vários tipos de variáveis: 
qualitativa, quantitativa discreta e 
contínua. 

 Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, diagramas de caule 
e folhas e gráficos de barras e 
interpretar a informação representada. 

 Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados e utilizar 
medidas estatística (moda e amplitude) 
para os interpretar e tomar decisões. 

 Exprimir, oralmente e por escrito, 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística, baseando-se nos 
dados recolhidos e tratados. 

 

 Propor e solicitar exemplos de situações da 
vida real. 

 Propor pequenos projetos, identificando os 
dados a recolher, os processos de recolha e os 
procedimentos para a sua organização. 

 Recolher dados recorrendo a observações ou 
experimentações e a fontes secundárias como 
a Internet. 

 Explorar situações que evidenciem fontes de 
enviesamento, na recolha de dados. Por 
exemplo, para saber se os alunos de uma 
escola gostam de futebol, utilizar como 
amostra uma turma que pratica futebol. 

 Construir, para o estudo de dados discretos ou 
contínuos diagramas de caule-e-folhas e 
utilizá-los para obter os extremos de um 
conjunto de dados. 

 Utilizar gráficos de linha para registo de 
observações que evoluem com o tempo (por 
exemplo, a temperatura numa sala ao longo 
do dia). 

Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Manutenção da abordagem deste tema 
em metodologia de projeto, havendo a 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

16 AULAS 
(10 em 
metodologia 
de projeto)  
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 Salientar que a média só pode ser calculada 
para dados quantitativos. 

 Realçar a natureza distinta das diferentes 
medidas calculadas a partir dos dados: a 
média, localizando o centro da distribuição dos 
dados; os extremos, localizando outros pontos 
importantes; a amplitude, medindo a 
variabilidade presente dos dados. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

proposta de pesquisa orientada em pares 
/grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime misto) 
ou por videoconferência (regime E@D) 

Números e operações 
 

 Números racionais  

 Números racionais 

 Comparação de números 
racionais. Conjuntos 
numéricos 

 Introdução à adição de 
números racionais 

 Adição de dois números 
racionais na reta numérica 

 Subtração de números 
racionais 

 

 Comparar e ordenar números inteiros, 
em contextos diversos, sem recurso à 
reta numérica. 

 Adicionar e subtrair números inteiros 
recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos e fazer estimativas plausíveis 

 Introduzir os números negativos a partir da 
análise de situações concretas que levem os 
alunos a compreender a necessidade de 
utilizar novos números. 

 Pesquisar dados de natureza histórica e a 
realização de pequenos trabalhos escritos 
sobre a introdução dos números negativos. 

 Introduzir as regras para adicionar números 
inteiros através da realização de jogos 
envolvendo ganhos e perdas. 

 Propor de situações problemáticas que 
facilitem a descoberta intuitiva da regra para 
subtrair dois números inteiros. 

 Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Envio aos alunos de apresentações em 
formato digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de trabalho 
através da Plataforma Inovar e/ou Escola 
Virtual (Regime misto e à distância) 
 
Explicação dos conteúdos com recursos 
às ferramentas digitais. (Regime misto e 
à distância) 
 
Escola Virtual (para aferir 
conhecimentos). 
(Regime misto e à distância) 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como solicitação de 
tarefas com menor grau de 
complexidade. (Regime misto e à 
distância 
 
Pesquisa orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação presencial dos 
trabalhos (regime misto) ou por 
videoconferência (regime E@D) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

10 AULAS  
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Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I- Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 61 2 2 65 

2º 61 2 2 65 
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Planificação Anual – 6º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS:  

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/ 

CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

 
 ÁREAS 
TEMÁTICAS/ 
SITUACIONAIS  
 
Família e 
amigos 
Descrição de 
pessoas 
Rotinas 
 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 

 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
- Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados;  
- Descrever diferentes elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição à 
cultura anglo-saxónica e à língua inglesa 
- Identificar exemplos concretos de atitudes 
de tolerância e respeito intercultural 
- Comparar espaços à sua volta com espaços 
de realidades culturais diferentes 
- Reconhecer algumas diferenças entre 
relações interculturais 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Comparar diferentes rotinas diárias 

- Identificar monumentos, figuras históricas 
e algumas figuras públicas 
 
Verbs 

Compreensão oral – Clube Europeu 
- Compreender discursos muito simples 
articulados de forma clara e pausada  
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares 
- Identificar o contexto do discurso, a ideia 
principal e informações simples 
- Compreender os acontecimentos principais de 
uma história/notícia, contada de forma clara e 
pausada 
- Identificar o contexto do discurso, a ideia 
principal e informações simples  
  
Compreensão escrita 
- Compreender textos simples com vocabulário 
limitado  
- Identificar a ideia principal e a informação 
essencial em textos diversificados 
- Desenvolver a literacia, compreendendo textos 
de leitura extensiva com vocabulário familiar 
 
Produção/Interação oral 

Elaboração de trabalhos de 
pesquisa orientada (individual, em 
pares e em grupos) e apresentação 
dos trabalhos por videoconferência 
 
 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas da explicação das 
aprendizagens a efetuar e a 
consolidar 
 
 
Exploração de vídeos/ pequenos 
filmes 
 
Atividades lúdicas: jogos de 
palavras, jogos interativos, canções 

 

 Leitura e exploração de pequenos 
textos e dramatizações 

 

Conhecedor / sabedor / 
culto / informado (A, B, 
G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Criativo / Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 
Indagador / 
Investigador (C, D, F, H, 
I) 
 
Respeitador da 
diferença / do outro (A, 
B, E, F, H) 
 
Sistematizador / 
Organizador (A, B, C, I, 
J) 

 
 
50 tempos 

(+ ou -) 
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Language 
awareness 
 
 
 

 

- Usar o verbo to be no Present Simple, nas 
formas afirmativa, negativa e interrogativa 
- Usar o modal verb should/shouldn’t. 
- Uso de verb + like (What does he look 
like? What’s it like?). 
- Usar o modal verb should/shouldn’t. 
- Present Simple (revision) 
- Present Continuous (revision) 
- Present Simple vs Present Continuous 
(revision) 
Question words 
Formular e responder a perguntas 
começando por Who, What, Where 
Pronouns and determiners 
Pronouns 
Usar myself, yourself, herself, himself, 
ourselves, yourselves, themselves 
(reflexive). 
Adverbs 
Usar often, hardly ever, once, twice 
(Reconhecer processos de formação 
do advérbio (adjective + -ly) (frequency). 
Connectors 
- Usar then, later, after that. 
- Usar while. 
Adjectives 
- Usar o comparative (regular and irregular 
forms). 
- Usar o superlative (regular and irregular 
forms). 
- Usar adjective + preposition (I’m afraid 
of dogs, I’m good at sport). 
 
- Uso de once / twice. 

- Adequar a forma de tratamento ao interlocutor 
e ao contexto em situações de role play 
- Responder a perguntas diretas com apoio 
- Participar numa conversa curta sobre situações 
de rotina que lhe são familiares, de necessidade 
imediata e do seu interesse 
- Comunicar uma tarefa simples 
- Trocar opiniões e comparar lugares, objetos e 
pessoas, usando uma linguagem simples  
 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online) ou em formato 
papel simples, com informação pessoal e sobre 
áreas de interesse básicas 
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
 
Produção escrita – Programa Eco Escolas 
- Escrever notas e mensagens curtas e simples 
sobre assuntos de necessidade imediata 
- Expressar opinião sobre os seus interesses, 
utilizando expressões e frases simples do dia a dia 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre a 
sua rotina diária, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
- Escrever sobre uma história 
 
 

 

Fichas de trabalho (vocabulário, 
gramática e cultura) 

 

Exercícios de produção e interação 
oral e escrita 

 

Visitas virtuais guiadas a locais de 
interesse (monumentos, museus…) 

 
 
 

 

Questionador (A, F, G, 
I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal a todas as 
áreas de 
competências)     
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- Uso de do / make, see / watch / look at. 
- Uso obrigatório do sujeito (It’s raining vs 
Is raining 
- Uso de see/watch/look at. 

 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
TEMÁTICAS/SITU
ACIONAIS  
 
Descrição de 
acontecimentos e 
atividades 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
Language 
awareness 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
- Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados 
- Descrever diferentes elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição à 
cultura anglo-saxónica e à língua inglesa 
- Comparar espaços à sua volta com espaços 
de realidades culturais diferentes 
- Identificar exemplos concretos de atitudes 
de tolerância e respeito intercultural 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Identificar monumentos, figuras históricas 
e algumas figuras públicas 

 
Adverbs 
Usar yesterday, tomorrow (time). 
Verbs 
- Usar os verbos to be, there + to be, to 
have (got), no Past Simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Usar verbos regulares e irregulares mais 
frequentes, no Past Simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Usar o verbo to do, como auxiliar, no Past 
Simple, nas formas negativa e interrogativa. 
Prepositions 

Compreensão oral  
- Compreender discursos muito simples 
articulados de forma clara e pausada  
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares 
- Compreender os acontecimentos principais de 
uma história/notícia, contada de forma clara e 
pausada 
- Identificar o contexto do discurso, a ideia 
principal e informações simples  
 
Compreensão escrita 
- Compreender textos simples com vocabulário 
limitado  
- Identificar a ideia principal e a informação 
essencial em textos diversificados 
- Desenvolver a literacia, compreendendo textos 
de leitura extensiva com vocabulário familiar 
 
Produção/Interação oral  
- Adequar a forma de tratamento ao interlocutor 
e ao contexto em situações de role play 
- Responder a perguntas diretas com apoio 
- Participar numa conversa curta sobre situações 
de rotina que lhe são familiares, de necessidade 
imediata e do seu interesse 
- Comunicar uma tarefa simples 
- Trocar opiniões e comparar lugares, objetos e 
pessoas, usando uma linguagem simples  
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Usar across, through, towards (movement). 
Connectors 
Usar then, later, after that. 
Verbs 
Past Simple com auxiliar: 
I didn’t go to school/I didn’t went to 
school. 
 
Uso de want/would like 
 

Interação escrita 
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
- Responder a um email, chat ou mensagem de 
forma simples 
- Redigir e responder a posts/tweets curtos com 
frases curtas sobre passatempos, gostos e 
preferências 
 
Produção escrita 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
- Escrever notas e mensagens curtas e simples 
sobre assuntos de necessidade imediata 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
- Escrever sobre uma história 
 
“My Diary”, pages 1 to 8  
 
Leitura extensiva – Biblioteca Escolar 
- Ler e compreender uma história 
“Diary of a Geeky Girl”, chapters 1 - 6 
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2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/ 

CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

ÁREAS 
TEMÁTICAS/SITU
ACIONAIS  
 
Descrição de 
acontecimentos e 
atividades 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 

Language 
awareness 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
- Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados 
- Descrever diferentes elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição à 
cultura anglo-saxónica e à língua inglesa 
- Comparar espaços à sua volta com espaços 
de realidades culturais diferentes 
- Identificar exemplos concretos de atitudes 
de tolerância e respeito intercultural 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Identificar monumentos, figuras históricas 
e algumas figuras públicas 

 
Adverbs 
Usar yesterday, tomorrow (time). 
Verbs 
- Usar os verbos to be, there + to be, to 
have (got), no Past Simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Usar verbos regulares e irregulares mais 
frequentes, no Past Simple, nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 

Compreensão oral  
- Compreender discursos muito simples 
articulados de forma clara e pausada  
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares 
- Compreender os acontecimentos principais de 
uma história/notícia, contada de forma clara e 
pausada 
- Identificar o contexto do discurso, a ideia 
principal e informações simples  
 
Compreensão escrita 
- Compreender textos simples com vocabulário 
limitado  
- Identificar a ideia principal e a informação 
essencial em textos diversificados 
- Desenvolver a literacia, compreendendo textos 
de leitura extensiva com vocabulário familiar 
 
Produção/Interação oral  
- Adequar a forma de tratamento ao interlocutor 
e ao contexto em situações de role play 
- Responder a perguntas diretas com apoio 
- Participar numa conversa curta sobre situações 
de rotina que lhe são familiares, de necessidade 
imediata e do seu interesse 
- Comunicar uma tarefa simples 

Elaboração de trabalhos de 
pesquisa orientada (individual, em 
pares e em grupos) e apresentação 
dos trabalhos por videoconferência 
 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas da explicação das 
aprendizagens a efetuar e a 
consolidar 
 
Exploração de vídeos/ pequenos 
filmes 
 
 
Atividades lúdicas: jogos de 
palavras, jogos interativos, canções 

 

 Leitura e exploração de pequenos 
textos e dramatizações 

 

Fichas de trabalho (vocabulário, 
gramática e cultura) 

 

Conhecedor / sabedor / 
culto / informado (A, B, 
G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Criativo / Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 
Indagador / 
Investigador (C, D, F, H, 
I) 
 
Respeitador da 
diferença / do outro (A, 
B, E, F, H) 
 
Sistematizador / 
Organizador (A, B, C, I, 
J) 
Questionador (A, F, G, 
I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, H) 
 

 
 
50 tempos 

(+ ou -) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Subdepartamento de Inglês 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 6 de 8 

 

- Usar o verbo to do, como auxiliar, no Past 
Simple, nas formas negativa e interrogativa. 
Prepositions 
Usar across, through, towards (movement). 
Connectors 
Usar then, later, after that. 
Verbs 
Past Simple com auxiliar: 
I didn’t go to school/I didn’t went to 
school. 
 
Uso de want/would like 
 

- Trocar opiniões e comparar lugares, objetos e 
pessoas, usando uma linguagem simples  
 
Interação escrita 
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
- Responder a um email, chat ou mensagem de 
forma simples 
- Redigir e responder a posts/tweets curtos com 
frases curtas sobre passatempos, gostos e 
preferências 
 
Produção escrita – Programa Eco Escolas  
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
- Escrever notas e mensagens curtas e simples 
sobre assuntos de necessidade imediata 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
 

Exercícios de produção e interação 
oral e escrita 

 

Visitas virtuais guiadas a locais de 
interesse (monumentos, museus…) 

  

 

Autoavaliador 
(transversal a todas as 
áreas de competências)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS 
TEMÁTICAS/SITU
ACIONAIS  
Passatempos e 
interesses 
Férias e viagens 
Tipos de 
habitação 
 
 
 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas 
- Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados 
- Descrever diferentes elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição à 
cultura anglo-saxónica e à língua inglesa 
- Comparar espaços à sua volta com espaços 
de realidades culturais diferentes 
- Identificar exemplos concretos de atitudes 
de tolerância e respeito intercultural 

Compreensão oral  
- Compreender discursos muito simples 
articulados de forma clara e pausada  
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares 
- Identificar o contexto do discurso, a ideia 
principal e informação simples 
  
Compreensão escrita 
- Compreender textos simples com vocabulário 
limitado  
- Identificar a ideia principal e a informação 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
 
LÉXICO E 
GRAMÁTICA 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
Language 
awareness 
 
 
 

 

- Reconhecer algumas diferenças entre 
relações interculturais 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Metodologia de Trabalho de Projeto 
- Comparar diferentes tipos de habitação 
(de férias) 
- Associar nacionalidades a países 
- Identificar monumentos 

 
Adverbs 
Usar tomorrow (time). 
Verbs 

Expressar a ideia de futuro com going to 

essencial em textos diversificados 
 
Interação oral 
- Adequar a forma de tratamento ao interlocutor 
e ao contexto em situações de role play 
- Responder a perguntas diretas com apoio 
- Participar numa conversa curta sobre situações 
de rotina que lhe são familiares, de necessidade 
imediata e do seu interesse 
- Comunicar uma tarefa simples 
 
Interação escrita 
- Pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples 
 
Produção oral - Plano Nacional de Cinema 
- Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços 
públicos, lugares, acontecimentos com apoio de 
imagens 
- (Re)contar uma pequena história, sequenciando 
os acontecimentos, de forma simples  
 
Produção escrita 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou 
imagens 
- Escrever sobre uma história 
 
“My Diary”, pages 9 – 16  
 
Leitura extensiva – Biblioteca Escolar 
- Ler e compreender uma história 
 “Diary of an Awesome Kid”, chapters 7 - 12 
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Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 
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 Planificação Anual – História e Geografia de Portugal - 6.º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) – 53 aulas 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 Domínio D – 
Portugal do 
Século XVII ao 
Século XIX 
 
Subdomínio 1 – 
 O Império 
Português, o poder 
absoluto, a 
sociedade e a arte 
do século XVIII 
 
1.1. As 
características do 
Império Português 
dos séculos XVII e 
XVIII 
 
1.2. As 
características do 
poder político 

▪ Evidenciar a importância do Brasil para a 
economia portuguesa neste período, 
nomeadamente enquanto centro de exploração 
de ouro e de outros recursos naturais e recetáculo 
de produtos manufaturados portugueses e 
europeus;   

▪ Relacionar os movimentos migratórios livres e 
forçados (comércio de escravos) com a cultura do 
açúcar e com a exploração mineira;  

▪ Evidenciar a importância da introdução de novas 
culturas como a batata e o milho para a melhoria 
da dieta e para o aumento populacional em 
Portugal;  

▪ Compreender a organização da sociedade de 
ordens, sabendo identificar os diferentes grupos 
sociais;  

▪ Reconhecer em D. João V um rei absoluto, 
ressaltando manifestações do seu poder (fausto 

 
▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 

relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades. 

▪ Debate acerca da escravatura no passado e 
na atualidade. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

▪ Leitura e comentário de textos sobre o 
terramoto de 1755.  

Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação 
e outros saberes, relativos aos 
conteúdos (AE), que impliquem:  

▪ necessidade de rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimento; 

▪ seleção de informação pertinente;  

▪ organização sistematizada de leitura 
e de estudo autónomo;  

▪ criar um objeto, texto ou solução 
face a um desafio;  

▪ analisar textos ou outros suportes 
com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um 
ponto de vista próprio;  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 
 
 

19 
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no tempo de D. 
João V 
 
1.3. A sociedade 
portuguesa no 
século XVIII 
 
1.4. A arte no 
tempo de D. João V 
 
 
1.5. A ação 
governativa do 
Marquês de 
Pombal 
 

da Corte, cerimónias públicas e construções 
monumentais);  

▪ Demonstrar a importância do legado africano nas 
sociedades portuguesa e brasileira;  

▪ Identificar as principais características da arte 
barroca. 

▪ Identificar alguns exemplos de arte barroca em 
Portugal, especialmente ao nível do património 
edificado. 

▪ Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de 
Pombal e o carácter inovador de algumas das suas 
políticas, nomeadamente na organização do 
espaço urbano em diversas regiões do reino;  

▪ Identificar as principais medidas de 
desenvolvimento económico adotadas no reinado 
de D. José I. 

▪ Indicar sucintamente as reformas no ensino, o fim 
da distinção entre cristão-novo e cristão-velho e a 
proibição da escravatura na metrópole. 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, 
monarquia absoluta, mudança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interpretação e análise de mapas e plantas 
de diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Leitura e análise de cronologias sobre os 
conteúdos em estudo. 

▪ Visionamento de excertos de 
documentários sobre a construção do 
Palácio Nacional de Mafra e o terramoto de 
1755. 

▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História. 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente. 

▪ Realização de pequenos trabalhos de 
pesquisa com recurso à Internet. 

▪ Produção de breves biografias de D. João V, 
D. José I e Marquês de Pombal. – Realização 
de exercícios interativos 

▪ Observação e exploração de animações e 
outros recursos digitais 

▪ Visita de estudo virtual ao Palácio-Convento 
de Mafra e ao Museu Nacional dos Coches. 

http://museudoscoches.pt/pt/ 
 http://www.palaciomafra.pt/en-

GB/Default.aspx 
▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 

de Atividades.  

▪ usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (ex. 
imagens, apresentações 
multimédia, vídeos, maquetas) para 
gravar mensagens escritas, no 
passado e na atualidade; 

▪ estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 

▪ Promover estratégias que envolvam 
a criatividade dos alunos. 

 

 

Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 
 
 
 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ 

autónomo 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 
 
 
 

http://museudoscoches.pt/pt/
http://www.palaciomafra.pt/en-GB/Default.aspx
http://www.palaciomafra.pt/en-GB/Default.aspx
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▪ Construção de um Eportefólio (Padlet) da 
localidade/região. 

▪ Organização de um glossário digital de 
conceitos. 

Subdomínio 2 – A 
Revolução 
Francesa 
de 1789 e os seus 
reflexos em 
Portugal 
 
 
 
 
 
2.1. A Revolução 
Francesa e as 
invasões 
Napoleónicas 
 
2.2. A Revolução 
Liberal de 1820 
 
2.3. As 
consequências da 
Revolução 
Liberal de 1820 
 
 
2.4. O processo de 
afirmação da 
monarquia liberal 
 

▪ Referir os princípios políticos e sociais defendidos 
pelos revolucionários franceses, destacando o fim 
do absolutismo e dos privilégios do clero e da 
nobreza. 

▪ Identificar e localizar as três invasões 
napoleónicas, realçando a resistência das 
populações, o carácter destrutivo da guerra e o 
impacto da participação inglesa no conflito;  

▪ Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o 
descontentamento face à tutela inglesa e à 
permanência da Corte no Brasil;  

▪ Compreender que a Constituição de 1822 
significou uma rutura relativamente ao 
absolutismo, ao estabelecer os princípios 
fundamentais do liberalismo;  

▪ Relacionar a guerra civil com a divisão do país 
entre defensores do absolutismo e defensores do 
liberalismo;  

▪ Identificar/aplicar os conceitos: guerra civil, 
monarquia liberal, Constituição, mudança, rutura.  

 
 
 
 
 
 
 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 
 

▪ Visita de estudo a monumentos 
relacionados com a resistência às invasões 
napoleónicas. 
 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 
 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades 
. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

▪ Leitura e comentário de textos sobre as 
invasões napoleónicas. 

▪ Interpretação e análise de mapas de 
diferentes escalas e conteúdo. 
 

▪ Leitura e análise de cronologias sobre os 
conteúdos em estudo. 
 

▪ Visionamento de excertos do filme “As 
linhas de Wellington”.  
Excerto de documentário: 
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-espolio-
roubado-do-cabinet-de-lisbonne/ 
 

Promover estratégias que desenvolvam 
o pensamento crítico e analítico dos 
alunos, incidindo em:  

▪ necessidade de rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimento; 

▪ seleção de informação pertinente;  

▪ organização sistematizada de leitura 
e de estudo autónomo;  

▪ confrontar ideias e perspetivas 
distintas sobre abordagem de um 
dado problema e/ ou maneira de o 
resolver tendo em conta, por ex., 
diferentes perspetivas culturais, 
sejam de incidência local, nacional 
ou global 

▪ discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico;  
 

▪ analisar textos com diferentes 
pontos de vista; 
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
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▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História.  
 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente.  
 

▪ Realização de pequenos trabalhos de 
pesquisa com recurso à Internet. 

 
▪ Debate acerca da Revolução Francesa de 

1789 e os seus reflexos em Portugal. 
 

▪ Produção de breves biografias de D. João 
VI, D. Pedro IV e D. Maria II. 
 

▪ Construção de esquemas conceptuais.  
▪ Continuação da construção de um 

Eportefólio (Padlet) da localidade/região. 
 

▪ Continuação da execução do glossário 
digital de conceitos. 

▪ aceitar ou argumentar pontos de 
vista diferentes; 
 

▪ promover estratégias que induzam 
respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões; 

▪ realizar tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 
 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 
 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais. 

 

 

Responsável/ 
autónomo 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Subdomínio 3 – 
Portugal na 
segunda 
metade do século 
XIX 
 
3.1. A 
modernização das 
atividades 
Produtivas 
 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: Modernização 
do país; baldio; indústria; máquina a vapor; 
operariado; património 
 

▪ Relacionar o desenvolvimento da produção 
industrial nas zonas de Lisboa/Setúbal e 
Porto/Guimarães com as inovações tecnológicas 
ocorridas, nomeadamente a introdução da 
energia a vapor e a expansão do caminho de ferro;  
 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 
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3.2. O 
desenvolvimento 
das vias de 
comunicação e dos 
meios de 
transporte 
 
3.3. Medidas 
tomadas pelos 
liberais 
na educação e na 
justiça 
 
3.4. O aumento da 
população e o 
êxodo 
rural na segunda 
metade do século 
XIX 
 
3.5. As 
características da 
sociedade e a vida 
quotidiana na 
segunda metade do 
século XIX 
 
3.6. A arte da 
segunda metade do 
século XIX 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: Via de 
comunicação; rede viária; rede ferroviária; selo 
postal adesivo; 

▪ Analisar o processo que desembocou na abolição 
da escravatura e da pena de morte;  

▪ Explicar as migrações oitocentistas (para outros 
continentes e dos campos para as cidades), 
relacionando-as com o crescimento populacional 
e com o processo de Industrialização;  

▪ Identificar/aplicar os conceitos: indústria, 
operariado. 

▪ Referir o aparecimento de um novo grupo social 
(operariado), a progressiva perda de privilégios da 
nobreza e a ascensão da burguesia;  

▪ Identificar/aplicar os conceitos: Recenseamento 
da população; êxodo rural; emigração; 
organização social liberal; urbanismo; serviços 
públicos; greve. 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: Arquitetura do 
ferro; revivalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interpretação e análise de mapas de 
diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Leitura e análise de cronologias sobre os 
conteúdos em estudo. 

▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente. 

▪ Realização de pequenos trabalhos de 
pesquisa com recurso à Internet. 

▪ Construção de esquemas conceptuais. 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades. 

▪ Visita de estudo a monumentos 
relacionados com a arquitetura do ferro. 

Visitas de estudo virtuais: 
http://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-
monumentos/parque-e-palacio-nacional-da--
pena/  
http://www.fundacaoedp.pt/museu-da-
eletricidade/central-tejo/a-fabrica-que-
eletrificou-lisboa/87 
▪ Continuação da construção de um 

Eportefólio (Padlet) da localidade/região. 
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

▪ se autoanalisar;  
▪ identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens. 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Crítico/ Analítico  

(A, B, C, D, G) 
 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ 

autónomo 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/parque-e-palacio-nacional-da--pena/
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▪ Continuação da execução do glossário 
digital de conceito. 

 
 
 

 
 
 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) – 51 aulas 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Domínio E 
Portugal do 
século XX 
Subdomínio 1 – 
Da Revolução 
Republicana de 
1910 à Ditadura 
Militar de 1926 
 
 
1.1. As razões da 
queda da 
monarquia 
Constitucional 
 
1.2. O 
funcionamento 
do regime da 

▪ Explicar como o desgaste da monarquia 
constitucional conduziu à revolução republicana;  

▪ Analisar princípios da Constituição de 1911 
característicos de um regime republicano;  

▪ Identificar medidas governativas da 1.ª República 
relacionadas com a educação e com os direitos dos 
trabalhadores;  

▪ Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, 
república, alfabetização, greve, sindicato.  

 

 

 

 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

▪ Interpretação e análise de mapas de 
diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História. 

Promover estratégias que envolvam, por 
parte do aluno:  

▪ realizar tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 
 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 
 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; 

 

 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Crítico/ Analítico  
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1.a República e os 
seus símbolos 
 
1.3. As principais 
realizações da 
1.a República 
 
1.4. O fim da 1.a 
República e a 
instauração da 
ditadura militar 
em 1926 

 

 

 

 

 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: crise; ditadura 
militar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente. 

 
▪ Produção de breves biografias de D. Carlos, 

D. Manuel II, Manuel de Arriaga, Bernardino 
Machado ou Afonso Costa. 
http://www.presidencia.pt/?idc=15 

▪ Exploração da sequência de presidentes da 
República durante a 1.ª República. 

▪ Visita de estudo virtual ao Palácio da 
Presidência da República. 

▪ Observação e exploração de animações e 
outros recursos digitais 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades.  

▪ Construção de um Eportefólio (Padlet) da 
localidade/região. 

▪ Organização de um glossário digital de 
conceitos. 

▪ tarefas de síntese;  
 

▪ elaboração de planos gerais, 
esquemas;  

 
▪ promoção do estudo autónomo com 

o apoio do professor à sua 
concretização, identificando quais os 
obstáculos e formas de os 
ultrapassar;  

 
▪ saber questionar uma situação;  

 
▪ organizar questões para terceiros, 

sobre conteúdos estudados ou a 
estudar;  

 
▪ interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio. 

(A, B, C, D, G) 
 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ 

autónomo 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas 

 

Subdomínio 2 – O 
Estado Novo 
(1933-1974) 
 
 
2.1. Salazar e a 
construção do 
Estado 
Novo 
 
2.2. A difusão dos 
ideais do Estado 

▪ Sintetizar as principais características do Estado 
Novo, nomeadamente a ausência de liberdade 
individual, a existência da censura e de polícia 
política, a repressão do movimento sindical e a 
existência de um partido único;  

▪ Relacionar a guerra colonial com a noção de império 
no contexto do Estado Novo;  

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

Promover estratégias que envolvam, por 
parte do aluno:  

▪ realizar tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 
 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 
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Novo e a 
repressão para 
com os 
Opositores 
 
2.3. Os principais 
movimentos de 
resistência ao 
Estado Novo 
 
2.4. O 
colonialismo 
português e a 
Guerra Colonial 
 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: ditadura, Estado 
Novo, censura, guerra colonial, oposição, liberdade 
de expressão. 

 

 

 

 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: polícia política, 
oposição política, Guerra Colonial, guerrilha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interpretação e análise de mapas de 
diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História. 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente. 

▪ Leitura e comentário de testemunhos sobre 
a guerra colonial.  
 

▪ Trabalhos extra-aula com o apoio de pais e 
familiares sobre temas em estudo. 
 

▪ Observação e exploração de animações e 
outros recursos digitais. 

▪  Produção de breves biografias de António 
de Oliveira Salazar, Óscar Carmona, Marcello 
Caetano, Humberto Delgado, etc. 

▪ Exploração da sequência de presidentes da 
República durante o Estado Novo. 

▪ Visita de estudo ao Museu do Aljube – 
Resistência e Liberdade.  

http://www.museudoaljube.pt/omuseu 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades.  

▪ Construção de um Eportefólio (Padlet) da 
localidade/região. 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; 

 
▪ tarefas de síntese;  

 
▪ elaboração de planos gerais, 

esquemas;  
 

▪ promoção do estudo autónomo com 
o apoio do professor à sua 
concretização, identificando quais os 
obstáculos e formas de os 
ultrapassar. 

 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ 

autónomo 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museudoaljube.pt/omuseu
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▪ Organização de um glossário digital de 
conceitos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdomínio 3 – O 
25 de Abril de 
1974 
e o regime 
democrático 
 
 
3.1. O golpe 
militar de 25 de 
Abril de 
1974 
 
3.2. As 
consequências do 
25 de Abril 
de 1974 
 
3.3. Os órgãos do 
poder 
democrático 
 
3.2. Conquistas, 
dificuldades e 
desafios 
que Portugal 
enfrenta no nosso 
tempo 

▪ Reconhecer os motivos que conduziram a revolução 
do 25 de abril, bem como algumas das mudanças 
operadas;  

▪ Identificar/aplicar os conceitos: MFA 

▪ Caracterizar o essencial do processo de 
democratização entre 1975 e 1982; 

▪  Identificar/aplicar os conceitos: Democracia; 
descolonização; retornado 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: direito de voto, 
Poder Central: Governo; Assembleia de República; 
Região Autónoma; Poder Local; Autarquia; Câmara 
Municipal; Junta de Freguesia. 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: CEE 

 

 

 

 

 

 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com episódios do período em 
estudo ocorridos na localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Análise de documentos escritos e 
iconográficos de linguagens diversas 
evidenciando mudanças e permanências ao 
longo do tempo.  

▪ Visionamento de excertos de documentários 
sobre o 25 de Abril de 1974. 
 

▪ Interpretação e análise de mapas de 
diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Interpretação de documentos com 
mensagens diversificadas, no sentido de 
apresentar múltiplas perspetivas em 
História. 

▪ Elaboração de pequenos textos-síntese 
sobre os conteúdos abordados, 
estabelecendo relações passado/presente. 

▪ Exploração da sequência de presidentes da 
República até à atualidade.  

Promover estratégias que impliquem, 
por parte do aluno:  

▪ realizar tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 
 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 
 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; 

 
▪ ações de comunicação uni e 

bidirecional; 
 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

 
▪ se autoanalisar;  

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
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▪ Trabalhos extra-aula com o apoio de pais e 

familiares sobre temas em estudo. 
 

▪ Observação e exploração de animações e 
outros recursos digitais. 

▪  Debate sobre as conquistas do 25 de Abril. 
 

▪ Resolução de Fichas de trabalho do Caderno 
de Atividades.  

▪ Construção de um Eportefólio (Padlet) da 
localidade/região. 

▪ Organização de um glossário digital de 
conceitos. 

▪ identificar pontos fracos e fortes das 
suas aprendizagens; 

 
▪ a partir da explicitação de feedback 

do professor reorientar o seu 
trabalho, individualmente ou em 
grupo. 

 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Subdomínio 4 – 
Espaços em que 
Portugal se 
integra 
 
4.1. A União 
Europeia 
 
4.2. Outras 
organizações 
internacionais 
em que Portugal 
se integra 

 
▪ Identificar os países que constituem a União 

Europeia. 

▪ Referir os principais objetivos que presidiram à 
criação da EU. 

▪ Identificar os principais objetivos da criação da ONU. 

▪ Identificar alguns organismos que integram a ONU 
(UNICEF, FAO, UNESCO, …) 

▪ Localizar os países africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (CPLP). 

▪ Referir alguns dos grandes objetivos dos PALOP e da 
CPLP. 

▪ Referir os principais objetivos da NATO (Organização 
do Tratado Atlântico). 

 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com o tema. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Trabalho de pares. 

▪ Produto Final: Construção de um esquema 
conceptual (Poplet). 

 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
 
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 

9 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de História 

 
 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 11 de 16 

 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: UE, ONU, PALOP, 
NATO, sociedade multicultural. 

▪ se autoanalisar;  
▪ identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens. 

 

 

 (A, B, D, E, H) 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Domínio F – 
Portugal Hoje 
 
1.1. A 
importância dos 
recenseamentos 
 
1.2. A evolução 
da população em 
Portugal e a sua 
relação com o 
crescimento 
natural 
 
1.3. O contributo 
de saldo 
migratório 
na evolução da 
população em 
Portugal 
 
1.4. A distribuição 
da população em 
Portugal 
 
1.5. A evolução 
da população 
portuguesa por 
grupos etários 
 

▪ Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com a população e utilizando 
diferentes formas de representação cartográfica (em 
suporte físico ou digital); 

▪ Comparar a distribuição de diferentes fenómenos 
demográficos / indicadores demográficos à escala 
nacional, estabelecendo relações de causalidade e 
ou de interdependência;  

▪ Explicar a ação de fatores naturais e humanos na 
distribuição da população e do povoamento no 
território nacional (áreas atrativas e áreas 
repulsivas);  

▪ Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as 
caraterísticas e a distribuição dos fenómenos 
demográficos; 

▪ Identificar/ aplicar os conceitos: censos, NUT, 
distrito, município, população absoluta, crescimento 
natural, saldo migratório, esperança vida à nascença, 
mortalidade infantil, envelhecimento da população, 
densidade populacional, emigração, imigração; 
saldo migratório, densidade populacional, grupo 
etário, duplo envelhecimento. 

 

▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 
relacionados com a localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Análise de esquemas e gráficos sobre 
conteúdos. 

▪ Análise de notícias e imagens com 
linguagens diversas evidenciando mudanças 
e permanências ao longo do tempo. 

▪ Interpretação e análise de mapas e plantas 
de diferentes escalas e conteúdo. 

▪ Realização de pequenos trabalhos de 
pesquisa com recurso à Internet. 

● Consulta dos sítios da Internet do Instituto 
Nacional de Estatística e da Pordata Kids.  
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_mai
n&xpid=INE  
 https://www.pordatakids.pt/Inicio 

 

▪ Trabalho de grupo. 

▪ Produto Final: Realização de um vídeo. 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
 
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

▪ organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

▪ assumir e cumprir compromissos, 
contratualizar tarefas; 
 dar conta a outros do cumprimento 
de tarefas e funções que assumiu; 

▪ a apresentação de trabalhos com 
auto e heteroavaliação. 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
Respeitador da 

diferença / do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
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1.6. O duplo 
envelhecimento 
da população em 
Portugal 
 

 

 

 
 
Subdomínio 2 – 
Os lugares onde 
Vivemos 
 
2.1. 
Características da 
população rural e 
urbana e os seus 
modos de vida 
 
 
2.2. A desigual 
dinâmica 
populacional 
das áreas rurais e 
das áreas urbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com as áreas de fixação humana 
usando terminologia geográfica apropriada;  

▪ Localizar e conhecer as caraterísticas e a distribuição 
da população urbana e rural;  

▪ Comparar o espaço rural com o espaço urbano, em 
Portugal, enunciando diferenças ao nível das 
atividades económicas, ocupação dos tempos livres, 
tipo de construções e modos de vida;  

▪ Elaborar pesquisas documentais sobre problemas da 
vida quotidiana (por exemplo: pobreza, 
envelhecimento, despovoamento, etc.) das áreas 
rurais e urbanas, em Portugal, à escala local e 
nacional;  

▪ Identificar fatores responsáveis pela ocorrência de 
problemas sociais que afetam as áreas rurais e áreas 
urbanas;  

▪ Identificar ações a empreender de formas a 
solucionar ou mitigar alguns problemas sociais;  

▪ Descrever as relações de complementaridade e 
interdependência entre diferentes lugares e regiões 
do território à escala local e nacional;  

▪ Reconhecer algumas características ambientais, 
sociais, culturais e paisagísticas que conferem 
identidade a Portugal e à população portuguesa.  

 
 
 
▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 

relacionados com a localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

 

▪ Trabalho de grupo. 

▪ Produto Final: Realização de um vídeo. 

 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
 
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

▪ organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

▪ assumir e cumprir compromissos, 
contratualizar tarefas; 

▪  dar conta a outros do cumprimento 
de tarefas e funções que assumiu; 

▪  a apresentação de trabalhos com 
auto e heteroavaliação. 
 

 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador / 

Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
 
 

Respeitador da 
diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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2.3. A atratividade 
exercida pelas 
áreas urbanas 
 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: Povoamento rural; 
povoamento urbano; êxodo rural; equipamento 
coletivo; saneamento básico; metropolitano; nível 
de conforto; Taxa de urbanização; saneamento 
básico; áreas rurais; Área atrativa; área repulsiva; 
áreas urbanas; áreas metropolitanas; litoralização. 

Subdomínio 3 – 
As atividades que 
desenvolvemos 
 
3.1. A repartição 
das atividades 
económicas por 
setores 
 
3.2. A evolução 
da distribuição da 
população por 
setores de 
atividade em 
Portugal 
 
3.3. 
Características da 
agricultura em 
Portugal 
 
3.4. A 
importância da 
floresta em 
Portugal 
 
3.5. A atividade 
piscatória em 
Portugal 
 

 
▪ Caracterizar os principais setores de atividades 

económicas e a evolução da distribuição da 
população por setores de atividade, à escala local e 
nacional, usando gráficos e mapas; 
 

▪ Utilizar diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital) na análise 
da distribuição das diferentes atividades económicas 
no país, à escala local e nacional;  

 
 

▪ Localizar e conhecer as características e a 
distribuição das atividades económicas;  
 

▪ Identificar/aplicar os conceitos: População ativa; 
população inativa; setor de atividade económica; 
desemprego; setor primário; setor secundário; setor 
terciário; serviços; Agricultura tradicional; 
agricultura moderna; minifúndio; latifúndio; 
monocultura; policultura; reflorestação; ZEE; pesca 
local; pesca de largo; aquacultura; Bens de 
equipamento; bens intermédios e bens de consumo; 
indústrias de ponta; reciclagem; Energia renovável; 
energia não renovável Importação; exportação.  

 
 
 

 

 
 
▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 

relacionados com a localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

▪ Trabalho de grupo. 

▪ Produto Final: Realização de um vídeo. 

 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
 
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 
 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 
 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
 

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 
 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 
 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 
 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
 
 

 
Respeitador da 

diferença / do outro 
(A, B, E, F, H) 
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3.6. A evolução 
da indústria em 
Portugal 
3.7. A crescente 
importância das 
energias 
renováveis 
 
3.8. O comércio 
em Portugal 
 
3.9. A crescente 
importância dos 
serviços 
 

▪ organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

 
 

▪ assumir e cumprir compromissos, 
contratualizar tarefas; 

▪  dar conta a outros do cumprimento 
de tarefas e funções que assumiu; 

▪ se autoanalisar;  
▪ identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens; 
▪  a apresentação de trabalhos com 

auto e heteroavaliação. 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 

Subdomínio 4 – O 
mundo mais 
perto 
de nós 
 
4.1. Importância 
dos transportes 
na 
sociedade atual 
 
 
4.2. A 
importância das 
telecomunicações 
na sociedade 
atual 
 
 

▪ Comparar as vantagens e as desvantagens da 
utilização dos diferentes modos de transporte 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e fluvial);  
 

▪ Relacionar a distribuição das redes de transporte com 
a distribuição da população e atividades económicas;  
 

▪ Discutir a importância do desenvolvimento das 
telecomunicações nas atividades humanas e 
qualidade de vida, dando exemplos concretos 
referentes à situação em Portugal;  
 

▪ Localizar e conhecer as caraterísticas e a distribuição 
das redes de transporte;  

 
▪ Identificar/aplicar os conceitos: distância-tempo, 

distância-custo, acessibilidade, redes e modos 
transporte; Rede de transporte; low-cost; 
telecomunicações, globalização. 

 
 
▪ Recolha, pelos alunos, de elementos 

relacionados com a localidade/região. 

▪ Diálogo professor/aluno a partir da 
exploração de vários documentos. 

 

▪ Trabalho de grupo. 

▪ Produto Final: Realização de um vídeo. 

 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
 
▪ realizar tarefas de pesquisa 

sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva; 

▪ incentivar à procura e 
aprofundamento de informação; 

▪ recolher dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  

▪ criar soluções estéticas criativas e 
pessoais; colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

▪ fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

▪ ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

▪ ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

▪ organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador / 

Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 
 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
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▪ assumir e cumprir compromissos, 
contratualizar tarefas; 

▪  dar conta a outros do cumprimento 
de tarefas e funções que assumiu; 

▪  a apresentação de trabalhos com 
auto e heteroavaliação. 

Sistematizador / 
Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Respeitador da 

diferença / do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
 

 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I-     Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 

 
Ensino Regular/Articulado: 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 53 1(Ficha Disciplina em duas aulas) Todas as 
atividades(diversificadas) 53 

2º 51 1(Ficha Disciplina em duas aulas) Todas as 
atividades(diversificadas) 51 
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   Planificação Anual – 6 º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais  
           2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PARA OS REGIMES 
MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

GESTÃO DE 
TEMPOS 

 
PREPARAÇÃO DO ANO 
ESCOLAR 
Apresentação 
Organização do material e 
espaço aula. 
 
 
 
PROCESSOS VITAIS 
COMUNS AOS SERES VIVOS 
- Compreender 
a importância de uma 
alimentação equilibrada 
e segura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: trabalhar com exemplos 

locais/regionais/nacionais. Interpretar 

informação diversificada. Valorizar saberes.  

 

 

• Relacionar a existência dos nutrientes com a 
função que desempenham no corpo 
humano, partindo da análise de documentos 
diversificados e valorizando a 
interdisciplinaridade;  

• Elaborar algumas ementas equilibradas e 
discutir os riscos e os benefícios dos 
alimentos para a saúde humana; interpretar 
informação contida em rótulos de alimentos 
familiares aos alunos;  

• Identificar riscos e benefícios dos aditivos 
alimentares; 

• Discutir a importância da ciência e da 
tecnologia na evolução dos produtos 
alimentares, articulando com saberes de 
outras disciplinas;  

• Relacionar os órgãos do sistema digestivo 
com as transformações químicas e 

 
Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE. 
 - Usar e articular de forma consciente e com rigor 
conhecimentos (incluindo de outras áreas do 
saber);  
- selecionar informação pertinente (em fontes 
diversificadas);  
- organizar de forma sistematizada a leitura e 
estudo autónomo;  
- analisar factos, teorias, situações, identificando 
os seus elementos ou dados (recorrendo a 
conhecimentos prévios, aplicação de 
conhecimentos a novas situações);  
- desenvolver tarefas de memorização, verificação 
e consolidação, associadas à compreensão e uso 
de saber, bem como a mobilização do 
memorizado;  
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.  
Promover estratégias que envolvam a criatividade 
dos alunos: 
 
- formular hipóteses face a um fenómeno ou 
evento (atividade laboratorial/experimental);  
- conceber situações onde determinado 
conhecimento possa ser aplicado;  

 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de projeto, com 
apresentação presencial dos 
trabalhos resultantes da 
pesquisa orientada 1 ou por 
videoconferência 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6+2 
(FD) 
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- Conhecer o processo 
digestivo do ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Relacionar os sistemas 
digestivos das aves e dos 
ruminantes com 
o sistema digestivo dos 
omnívoros 
 
 
 
- Compreender 
a relação existente entre a 
respiração externa e a 
respiração celular. 
 
 
 
- Compreender 
a importância 
dos órgãos respiratórios 
dos animais nas trocas 
gasosas. 
 
 

mecânicas dos alimentos que neles 
ocorrem;  

• Relacionar os diferentes tipos de dentes 
com a função que desempenham; 

• Identificar causas da cárie dentária e 
indicar formas de a evitar;  

• Explicar a importância dos processos de 
absorção e de assimilação dos nutrientes, 
indicando o destino dos produtos não 
absorvidos;  

• Discutir a importância de comportamentos 
promotores do bom funcionamento do 
sistema digestivo;  

• Relacionar os sistemas digestivos das aves 
e dos ruminantes com o sistema digestivo 
dos omnívoros; 

• Caracterizar os regimes alimentares das 
aves granívoras, dos animais ruminantes e 
dos omnívoros, partindo das características 
do seu tubo digestivo analisando 
informação diversificada; 

 
 

  
Distinguir respiração externa de 
respiração celular; 

• Interpretar informação relativa à 
composição do ar inspirado e do ar 
expirado e as funções dos gases 
respiratórios;  

• Relacionar os órgãos respiratórios 
envolvidos na respiração branquial e na 
respiração pulmonar, com a sua função, 
através de uma atividade laboratorial, 
partindo de questões teoricamente 
enquadradas e efetuando registos de 
forma criteriosa; 

• Relacionar o habitat dos animais com os 

- apresentar alternativas a uma forma tradicional 
de abordar uma situação-problema;  
- criar um objeto, texto ou solução face a um 
desafio (construção de modelos explicativos);  
- analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio;  
- prever resultados (atividade 
laboratorial/experimental);  
- usar modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens (por exemplo, imagens, modelos, 
gráficos, tabelas, texto);  
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos: 
 
- mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo (expressar uma tomada de 
posição, pensar e apresentar argumentos e 
contra-argumentos, rebater os contra-
argumentos);  
- organizar debates que requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de 
factos ou dados; 
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar específico;  
- analisar textos com diferentes pontos de vista;  
- confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, consistência interna; - 
problematizar situações (aula de campo/atividade 
laboratorial/experimental);  
- analisar factos, teorias, situações, identificando 
os seus elementos ou dados, em particular numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar (campo/ 
atividade laboratorial/experimental).  
 

 
 
Exploração ou envio aos 
alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos 
práticos 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação para construção 
de modelos respiratórios 
coordenado com o 
Programa ECO-ESCOLAS na 
reciclagem de resíduos 1/2 
 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico / Analítico (A, B, C, D, 
G) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3+2 
 
 
 
 
 

6 
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- Compreender 
a estrutura e o 
funcionamento 
do sistema respiratório 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Compreender 
a estrutura e o 
funcionamento 
do sistema cardiovascular 
humano. 
 
 
 
 

diferentes processos respiratórios;  

• Relacionar os órgãos do sistema 
respiratório humano com as funções que 
desempenham; 

•  Explicar o mecanismo de ventilação 
pulmonar recorrendo a atividades práticas 
simples;  

• Distinguir as trocas gasosas ocorridas nos 
alvéolos pulmonares com as ocorridas nos 
tecidos;  

• Discutir a importância da ciência e da 
tecnologia na identificação das principais 
causas das doenças respiratórias mais 
comuns;  

• Formular opiniões críticas acerca da 
importância das regras de higiene no 
equilíbrio do sistema respiratório;  

 
 
 
 

• Descrever as principais estruturas do coração 
de diferentes mamíferos, através da 
realização de uma atividade laboratorial;  

• Relacionar as características das veias, das 
artérias e dos capilares sanguíneos com a 
função que desempenham; 

• Identificar os constituintes do sangue, 
relacionando-os com a função que 
desempenham, através de uma atividade 
laboratorial, efetuando registos de forma 
criteriosa;  

• Relacionar as características do sangue 
venoso e do sangue arterial com a 
circulação sistémica e a circulação 
pulmonar;  

• Discutir a importância dos estilos de vida 
para o bom funcionamento do sistema 

 
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: - pesquisar de forma sustentada por 
critérios, com autonomia progressiva;  
- incentivar a procura e o aprofundamento de 
informação;  
- recolher dados e opiniões para análise de 
temáticas em estudo.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno:  
- realizar tarefas de síntese;  
- realizar tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização (por exemplo em atividade 
laboratorial/experimental);  
- elaborar registos seletivos;  
- realizar tarefas de organização (por exemplo, 
construção de sumários, registos de observações, 
relatórios de visitas segundo critérios e objetivos); 
 - elaborar planos gerais e esquemas;  
- desenvolver o estudo autónomo com o apoio do 
professor, identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploração ou envio de 
apresentações eletrónicas 
com proposta de elaboração 
de atividades de 
consolidação com 
autocorreção 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, D, 
F, H, I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6+2 
(FD) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6+2 
(FD) 
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- Compreender 
a estrutura e o 
funcionamento 
do sistema urinário humano. 
 
 
- Conhecer o papel da pele 
na função excretora 
humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cardiovascular, partindo de questões 
teoricamente enquadradas;  

• Aplicar procedimentos simples de deteção 
de ausência de sinais vitais no ser humano e 
de acionamento do 112;  

• Identificar os constituintes do sistema 
urinário, a formação e a constituição da 
urina e o seu papel na função excretora 
humana, interpretando documentos 
diversificados;  

• Relacionar a morfologia da pele com a 
formação e a constituição do suor e o seu 
papel na função excretora do corpo 
humano;  

• Formular opiniões críticas acerca dos 
cuidados a ter com a pele e com o sistema 
urinário, justificando a sua importância 
para a saúde humana;  

 
 
Exploração presencial ou 
envio de vídeos de 
exploração do tema 
acompanhados de 
atividades de consolidação 
da matéria com 
autocorreção 1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAM

AS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
OS REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

 
GESTÃO DO TEMPO 

 

 
 
 
- Compreender 
a importância 
da fotossíntese 
na obtenção de alimento pelas 
plantas. 
 
 
 
 
 
- Compreender 
a importância das plantas 
como fonte 
de nutrientes, de matéria-
prima 
e de renovação do ar 
atmosférico. 
 
- Compreender 
a puberdade como uma fase 
do crescimento humano.  
- Conhecer 
os sistemas reprodutores 
humanos. 
 
 
 
 
- Compreender 

 

• Explicar a importância da fotossíntese 
para a obtenção de alimento nas plantas 
relacionando os produtos da fotossíntese 
com a respiração celular;  

• Explicar a influência de fatores que 
intervêm no processo fotossintético, 
através da realização de atividades 
experimentais, analisando criticamente 
o procedimento adotado e os resultados 
obtidos e integrando saberes de outras 
disciplinas; 

• Discutir a importância das plantas para a 
vida na Terra e medidas de conservação 
da floresta autóctone;  

• constituintes da flor, efetuando registos 
de forma criteriosa;  

• Reconhecer a importância dos agentes 
de polinização, da dispersão e da 
germinação das sementes na 
manutenção das espécies e equilíbrio 
dos ecossistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
- saber questionar uma situação; 
 - organizar questões para terceiros, sobre 
conteúdos estudados ou a estudar;  
- interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio.  
 
 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
 
- comunicar uni e bidireccionalmente; 
 - desenvolver ações de resposta, 
apresentação e iniciativa;  
- desenvolver ações de questionamento 
organizado. 
 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
- aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  
- respeitar diferenças de características, 
crenças ou opiniões;  
- confrontar ideias e perspetivas distintas 
sobre abordagem de um dado problema e 
ou maneira de o resolver, tendo em conta, 
por exemplo, diferentes perspetivas 
culturais, sejam de incidência local, nacional 

 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de projeto, com 
apresentação presencial 
dos trabalhos resultantes 
da pesquisa orientada 1 ou 
por videoconferência 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploração ou envio aos 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respeitador da diferença / 
do outro (A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 

6+2 
(FD) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3+2 
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o processo da reprodução 
humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Compreender 
o mecanismo de reprodução 
das plantas com semente 
 
 
AGRESSÕES DO MEIO E 
INTEGRIDADE DO 
ORGANISMO 
 
- Compreender o papel dos 
microrganismos para o ser 
humano 
 
 
 
 
 
- Compreender as agressões 
causadas por alguns agentes 
patogénicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-discutir a importância da ciência e da 
tecnologia na evolução do microscópio e na 
descoberta dos microrganismos;  
-Identificar diferentes tipos de 
microrganismos partindo da análise de 
informação em documentos diversificados;  
-Distinguir microrganismos patogénicos e 
microrganismos úteis ao ser humano, 
partindo de exemplos familiares aos alunos;  

• -Relacionar a existência de mecanismos de 
barreira naturais no corpo humano com 
a necessidade de implementar medidas 
de higiene que contribuam para a 
prevenção de doenças infeciosas; 

-discutir a importância das vacinas e do uso 
adequado de antibióticos e de 
medicamentos de venda livre. 

ou global.  
 
 
*Promover estratégias envolvendo tarefas 
em que, com base em critérios, se oriente o 
aluno para: Autoavaliador 
- realizar autoanálise;  
- identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens;  
- descrever processos de pensamento 
usados durante a realização de uma tarefa 
ou abordagem de um problema;  
- considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento de saberes;  
- reorientar o seu trabalho, individualmente 
ou em grupo, partindo da explicitação de 
feedback do professor. 
 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
 
- colaborar com outros, apoiar terceiros em 
tarefas; 
 -fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações;  
- apoiar atuações úteis para outros 
(trabalhos de grupo).  
Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno:  
- assumir responsabilidades adequadas ao 
que lhe for pedido;  
- organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  
- assumir e cumprir compromissos, 
contratualizar tarefas; 
 - apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  

alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação 
da explicação dos 
conteúdos práticos 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Responsável / autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  

(FD) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6+2 
(FD) 

 
 
 

5 
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- Compreender 
a influência 
da higiene 
e da poluição 
na saúde humana. 

-discutir a importância da conservação de 
alimentos na prevenção de doenças devidas 
a microrganismo. 

- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu.  
Promover estratégias que induzam: 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 
- participar em ações solidárias para com 
outros nas tarefas de aprendizagem ou na 
sua organização;  
- posicionar-se perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si;  
- disponibilizar-se para o 
autoaperfeiçoamento. 
 

 
 
Orientação para Programa 
ECO-ESCOLAS na reciclagem 
de resíduos 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 
 

 
6+2 
(FD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6+2 
(FD) 

 
 

 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
A - Linguagens e textos 

B - Informação e comunicação 

C - Raciocínio e resolução de problemas 

D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

B - Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

  I- Saber científico, técnico e tecnológico 

J - Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual - 6º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
Conteúdos DOMÍNIO/ 

TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES 

ESTRATÉTICAS 
PARA OS 
REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
Nível 0- De 
regresso à 
minha escola 
TIMBRE, 
RITMO, 
ALTURA, 
DINÂMICA e 
FORMA 
 
Forma 
-Forma binária 
AB e forma 
ternária ABA  
 
Culturas 

Experimentaçã
o e Criação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Improvisar peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), 
utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras 
convencionais e não convencionais, tecnologias, 
vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e 
tecnologias gradualmente mais complexas. 
(metodologia de projeto) 
- Compor (sem necessidade de registo escrito) 
peças musicais, combinando e manipulando vários 
elementos da música (altura, dinâmica, ritmo, 
forma, timbres e texturas), utilizando recursos 
diversos (corpo, objetos sonoros, e tecnologias).  
- Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do 
conhecimento para a construção do seu 
referencial criativo. (metodologia de projeto) 

Promover estratégias que envolvam:  
- a organização de atividades artístico-musicais 
onde se possam revelar conhecimentos, 
capacidades e atitudes;  
- experiências sonoras e musicais que 
estimulem a apreciação e fruição de diferentes 
contextos culturais;  
- a memorização e a mobilização do 
conhecimento em novas situações;  
- a reflexão crítica sobre o que foi feito 
justificando os comentários.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  
- a imaginação de soluções diversificadas para a 
criação de novos ambientes sonoros/musicais;  
- o desenvolvimento do pensamento crítico, 

Para os regimes 
misto e à 
distância 

- Os conteúdos e 
respetivos 
domínios serão 
os mesmos. 
Diferirá a 
metodologia de 
trabalho, a qual 
será adaptada ao 
pré-estabelecido 
nos pontos 6 e 7 
do documento 
“Plano de Ensino 

A,B,D,E,F,G,H,I,J  
 

31 a 34 
 tempos/ 

aulas 
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Musicais nos 
contextos 
 
México 
 
Timbre 
- Músicas e 
Instrumentos 
tradicionais 
mexicanos. 
 
Timbre 
-Mistura e 
combinação 
tímbricas 
 
Nível 1- 
Portugal: o país 
e as suas 
culturas 
- Viagem a 
Portugal 
Timbre 
- Realce 
tímbrico, 
Harmonia 
tímbrica e 
Alteração 
tímbrica 
 

Interpretação e 
Comunicação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Tocar o instrumento acústico de altura definida, 
jogo de sinos didático-escolar, a solo e em grupo, 
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com 
progressiva destreza e confiança. (metodologia de 
projeto) 
- (Se possível) Interpretar, através do movimento 
corporal, contextos musicais contrastantes. 
(metodologia de projeto) 
- Mobilizar sequências de movimentos corporais 
em contextos musicais diferenciados. 
(metodologia de projeto) 
- Se possível, publicar, na internet, criações 
musicais (originais ou de outros), construindo, por 
exemplo, playlists, podcasts e blogs. (metodologia 
de projeto) 
- Se possível, apresentar publicamente atividades 
artísticas em que se articula a música com outras 
áreas do conhecimento. (metodologia de projeto) 

face à qualidade da sua própria produção 
musical e à do meio que o rodeia;  
- a manifestação da sua opinião em relação aos 
seus trabalhos e aos dos pares;  
- o cruzamento de diferentes áreas do saber.  
Promover situações que estimulem:  
- o questionamento e experimentação de 
soluções variadas;  
- o planeamento, a organização e apresentação 
de tarefas;  
- a seleção e a organização de informação.  
 
Promover estratégias que requeiram/induzam 
por parte do aluno:  
- a interação com o professor, colegas e 
audiências, argumentando as suas opiniões, 
admitindo e aceitando as dos outros;  
- a inclusão da opinião dos pares para a 
melhoria e aprofundamento de saberes;  
- o entendimento e o cumprimento de 
instruções.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  
- a seleção e organização de diversas fontes 
sonoras de acordo com a sua intenção 
expressiva;  
- a utilização de vários processos de registo de 
planeamento, de trabalho e de ideias.  
 
Promover estratégias que impliquem:  
- a consciência e progressivo domínio técnico 

e Aprendizagem”, 
com uma 
indispensável 
articulação com 
as TIC e 
adequação dos 
recursos às 
realidades. 

O previsto 
trabalho 
autónomo pelos 
alunos, será 
também 
privilegiado. 

 

 

 
Apropriação e 
Reflexão 

 O aluno deve ser capaz de: 
- Comparar características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de 
textura em peças musicais de épocas, estilos e 
géneros musicais diversificados. (metodologia de 
projeto) 
- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e 
simbologias para descrever e/ou comparar peças 
musicais. (metodologia de projeto) 
- (Se possível) Investigar diferentes tipos de 
interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros 
musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de 
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Ritmo 
- Semicolcheia 
 
Altura 
- A nota Ré 
agudo  
- Acidentes: 
acidentes fixos 
e ocorrentes 
 
Ritmo 
-Ritmos 
pontuados 
(Ponto de 
Aumentação) 
 
Dinâmica 
- Sforzando  
 
Forma 
- Forma Rondó 
 
Culturas 
Musicais nos 
contextos 
 
Nível 2- A 
viagem 
continua…Por 
Espanha 

diferentes tradições e épocas utilizando 
vocabulário apropriado. (metodologia de projeto) 
- Comparar criticamente estilos e géneros 
musicais, tendo em conta os enquadramentos 
socioculturais do passado e do presente. 
(metodologia de projeto) 
- Relacionar a sua experiência musical com outras 
áreas do conhecimento, através de atividades 
diversificadas que integrem e potenciem a 
transversalidade do saber. (metodologia de 
projeto) 
 
- Identificar criticamente a música, enquanto 
modo de conhecer e dar significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus 
mundos pessoais e sociais. (metodologia de 
projeto) 

dos instrumentos, possíveis, no atual contexto 
de contingência sanitária epidemiológica na 
performance musical;  
- a utilização dos elementos expressivos da 
música;  
- o rigor na comunicação.  
 
Promover estratégias que impliquem por parte 
do aluno:  
- a procura de soluções diversificadas como 
resposta a situações várias;  
- a indagação de diversas realidades sonoras 
para a construção de novos imaginários.  
 
Promover estratégias que proporcionem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar constantemente com os outros e 
ajudar na realização de tarefas;  
- apresentar soluções para a melhoria ou 
aprofundamento das ações;  
- interagir com o professor e colegas na procura 
do êxito pessoal e de grupo.  
 
Promover estratégias e modos de organização 
que impliquem por parte do aluno:  
- a assunção de responsabilidades 
relativamente aos materiais e ao cumprimento 
de regras (como saber esperar a sua vez, seguir 
as instruções dadas, ser rigoroso no que faz);  
- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e 
das funções que assume. 
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Roteiro Musical  
 
Timbre 
- Instrumentos 
tradicionais 
espanhóis 
 
Ritmo 
- Monorritmia e 
polirritmia 
 
Altura 
- Intervalos 
melódicos e 
harmónicos 
- Acordes 
 
Altura 
- Monofonia e 
Polifonia 
 
Culturas 
Musicais nos 
contextos 
 
Dinâmica 
- Densidade 
sonora 
- “O séc. XX 
musical” 

Promover estratégias de envolvimento em 
tarefas com critérios definidos, que levem o 
aluno a:  
- identificar os pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens e desempenhos individuais ou 
em grupo;  
- descrever os procedimentos usados durante a 
realização de uma tarefa e/ou abordagem de 
um problema;  
- mobilizar as opiniões e críticas dos outros 
como forma de reorganização do trabalho;  
- apreciar criticamente as suas experiências 
musicais e as de outros. 
- Projetos a definir em CT e CA 
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Forma 
- Introdução, 
Interlúdio e 
Coda 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
Conteúdos DOMÍNIO/ 

TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES 

ESTRATÉTICAS PARA 
OS REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

Nível 3- A 
viagem 
continua…Pela 
América Latina 
Primeira 
escala…Brasil 
- Roteiro 
Musical 
 
Timbre 
- Instrumentos 
tradicionais do 
Brasil 
 
Altura 

Experimentaçã
o e Criação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Improvisar peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas), utilizando múltiplos recursos 
(fontes sonoras convencionais e não 
convencionais, tecnologias, vídeos, 
gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias 
gradualmente mais complexas. (metodologia 
de projeto) 
- Compor (sem necessidade de registo 
escrito) peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e 
texturas), utilizando recursos diversos 
(corpo, objetos sonoros, e tecnologias).  
- Mobilizar aprendizagens de diferentes 

Promover estratégias que envolvam:  
- a organização de atividades artístico-musicais 
onde se possam revelar conhecimentos, 
capacidades e atitudes;  
- experiências sonoras e musicais que estimulem a 
apreciação e fruição de diferentes contextos 
culturais;  
- a memorização e a mobilização do 
conhecimento em novas situações;  
- a reflexão crítica sobre o que foi feito 
justificando os comentários.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno:  
- a imaginação de soluções diversificadas para a 
criação de novos ambientes sonoros/musicais;  
- o desenvolvimento do pensamento crítico, face à 

Para os regimes 
misto e à distância 

- Os conteúdos e 
respetivos domínios 
serão os mesmos. 
Diferirá a 
metodologia de 
trabalho, a qual será 
adaptada ao pré-
estabelecido nos 
pontos 6 e 7 do 
documento “Plano 
de Ensino e 
Aprendizagem”, com 
uma indispensável 

A,B,D,E,F,G,H,I,J  
 

31 a 34 
 tempos/ 

aulas 
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- A nota Mi 
agudo  
 
Timbre 
- Eletrofones e 
música 
eletrónica 
 
Segunda 
escala… México 
 
Timbre 
- Instrumentos 
usados na 
música 
mexicana ( 
consolidação) 
 
Altura 
- Tonalidade 
Maior e 
tonalidade 
menor 
 
Nível 4 
A viagem 
continua 
...Pelas 
Caraíbas! 
Cuba! 

áreas do conhecimento para a construção do 
seu referencial criativo. (metodologia de 
projeto) 

qualidade da sua própria produção musical e à do 
meio que o rodeia;  
- a manifestação da sua opinião em relação aos 
seus trabalhos e aos dos pares;  
- o cruzamento de diferentes áreas do saber.  
Promover situações que estimulem:  
- o questionamento e experimentação de soluções 
variadas;  
- o planeamento, a organização e apresentação de 
tarefas;  
- a seleção e a organização de informação.  
 
Promover estratégias que requeiram/induzam 
por parte do aluno:  
- a interação com o professor, colegas e 
audiências, argumentando as suas opiniões, 
admitindo e aceitando as dos outros;  
- a inclusão da opinião dos pares para a melhoria e 
aprofundamento de saberes;  
- o entendimento e o cumprimento de instruções.  
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno:  
- a seleção e organização de diversas fontes 
sonoras de acordo com a sua intenção expressiva;  
- a utilização de vários processos de registo de 
planeamento, de trabalho e de ideias.  
 
Promover estratégias que impliquem:  
- a consciência e progressivo domínio técnico dos 
instrumentos, possíveis, no atual contexto de 
contingência sanitária epidemiológica na 

articulação com as 
TIC e adequação dos 
recursos às 
realidades. 

O previsto trabalho 
autónomo pelos 
alunos, será também 
privilegiado. 

 

 

 

Interpretação e 
Comunicação 

 

O aluno deve ser capaz de: 
- Tocar o instrumento acústico de altura 
definida, jogo de sinos didático-escolar, a 
solo e em grupo, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza 
e confiança. (metodologia de projeto) 
- (Se possível) Interpretar, através do 
movimento corporal, contextos musicais 
contrastantes. (metodologia de projeto) 
- Mobilizar sequências de movimentos 
corporais em contextos musicais 
diferenciados. (metodologia de projeto) 
- Se possível, publicar, na internet, criações 
musicais (originais ou de outros), 
construindo, por exemplo, playlists, podcasts 
e blogs. (metodologia de projeto) 
- Se possível, apresentar publicamente 
atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 
(metodologia de projeto)  

Apropriação e 
Reflexão 

 O aluno deve ser capaz de: 
- Comparar características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 
tímbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados. (metodologia de projeto) 
- Utilizar, com crescente domínio, 
vocabulário e simbologias para descrever 
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- Danças 
tradicionais de 
cuba. 
- Instrumentos 
tradicionais de 
Cuba. 
 
 
Quarta Escala: 
Jamaica ! 
-Reggae 
 
De regresso a 
casa. 
- Música e 
compositores 
portugueses 
atuais. 
 
 
 
 
 
 
 

e/ou comparar peças musicais. (metodologia 
de projeto) 
- (Se possível) Investigar diferentes tipos de 
interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou 
gravados, de diferentes tradições e épocas 
utilizando vocabulário apropriado. 
(metodologia de projeto) 
- Comparar criticamente estilos e géneros 
musicais, tendo em conta os 
enquadramentos socioculturais do passado e 
do presente. (metodologia de projeto) 
- Relacionar a sua experiência musical com 
outras áreas do conhecimento, através de 
atividades diversificadas que integrem e 
potenciem a transversalidade do saber. 
(metodologia de projeto) 
 
- Identificar criticamente a música, enquanto 
modo de conhecer e dar significado ao 
mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, 
e os seus mundos pessoais e sociais. 
(metodologia de projeto) 

performance musical;  
- a utilização dos elementos expressivos da 
música;  
- o rigor na comunicação.  
 
Promover estratégias que impliquem por parte 
do aluno:  
- a procura de soluções diversificadas como 
resposta a situações várias;  
- a indagação de diversas realidades sonoras para 
a construção de novos imaginários.  
 
Promover estratégias que proporcionem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar constantemente com os outros e 
ajudar na realização de tarefas;  
- apresentar soluções para a melhoria ou 
aprofundamento das ações;  
- interagir com o professor e colegas na procura 
do êxito pessoal e de grupo.  
 
Promover estratégias e modos de organização 
que impliquem por parte do aluno:  
- a assunção de responsabilidades relativamente 
aos materiais e ao cumprimento de regras (como 
saber esperar a sua vez, seguir as instruções 
dadas, ser rigoroso no que faz);  
- a autoavaliação do cumprimento de tarefas e 
das funções que assume.  
 
Promover estratégias de envolvimento em 
tarefas com critérios definidos, que levem o 
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aluno a:  
- identificar os pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens e desempenhos individuais ou em 
grupo;  
- descrever os procedimentos usados durante a 
realização de uma tarefa e/ou abordagem de um 
problema;  
- mobilizar as opiniões e críticas dos outros como 
forma de reorganização do trabalho;  
- apreciar criticamente as suas experiências 
musicais e as de outros. 
- Projetos a definir em CT e CA 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I-   Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 
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Ensino Regular/Articulado: 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º Entre 31 e 34 5 (3-prática e 2 - Teórica)     3    
autorregulação Entre 31 e 34 

2º Entre 30 a 34 4 (2-prática e 2- Teórica) 3    
autorregulação Entre 30 a 34 
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Planificação Anual - Expressão Dramática - 6º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

• Explicitar, com fundamentação adequada, 

sentidos implícitos. - Metodologia de Projeto 

Expressão 

• Comunicar, em contexto formal, […] 

opiniões fundamentadas. - Metodologia de 

Projeto 

• Captar e manter a atenção da audiência 

(olhar, gesto, recurso eventual a suportes 

digitais). - Metodologia de Projeto 

 Experimentar maneiras diferentes de 

produzir sons. - Metodologia de Projeto 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, 
processos de coesão textual: anáforas lexicais 
e pronominais, frases complexas, expressões 
adverbiais, tempos e modos verbais, 

- compreensão de textos em diferentes 
suportes audiovisuais para: 

 observação de regularidades 
associadas a finalidades como 
informar, expor, narrar, descrever; 

 identificação de informação explícita 
e dedução de informação implícita a 
partir de pistas textuais; 

 seleção de informação relevante para 
um determinado objetivo; 

 avaliação de discursos tendo em 
conta a adequação à situação de 
comunicação; 

 produção de discursos 
preparados para apresentação a 
público restrito. 

 Experimentar maneiras 
diferentes de produzir sons. 

 referir factos para sustentar 
uma opinião ou para identificar 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 

3 aulas 
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conectores frásicos. 
 Estimular a criatividade e a expressão 

através de linguagens estéticas. 
 Desenvolver o sentimento de pertença a 

uma comunidade linguística. 
 

problemas a resolver; 

 narrar acontecimentos vividos 
ou imaginados; 

 descrever 
personagens/personalidades, 
comportamentos, situações; 

 expor trabalhos relacionados 
com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados 
individualmente ou em grupo; 

  Jogo Dramático (interpretação) 
– dramatização individual e coletiva; 

 realização de percursos 
pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
tecnológica, Educação Musical e 
inglês 

(A, B, E, F, H) 

 

Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 

 

LEITURA 

 

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 

autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos 

de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (partes e subpartes).  

-manipulação de unidades de sentido 
através de atividades que impliquem 

 segmentar textos em unidades de 
sentido; 

 estabelecer relações entre as 
diversas unidades de sentido; 

 sublinhar, parafrasear, resumir 
segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; 

- realização de diferentes tipos de 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

 

Questionador (A, 
F, G, I, J)  

3 aulas 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO LÍNGUAS e DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Subdepartamento de PORTUGUÊS e OFICINA de TEATRO 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 3 de 12 

 

• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento de informação.  

Utilizar contos/poemas para o 
desenvolvimento de criatividade 
/espontaneidade individual e/ou de grupo, 
fomentando uma noção/observação poética 
sobre os mesmos. - Metodologia de Projeto 

leitura em voz alta (ler muito devagar, 
ler muito depressa, ler muito alto, ler 
murmurando, ler em coro, fazer leitura 
coletiva, leitura dramatizada, leitura 
expressiva) e silenciosa (por exemplo, 
leitura na pista de pormenores, leitura 
para localização de uma informação); 
- compreensão de textos através de 
atividades que impliquem: 

 mobilizar experiências e saberes 
interdisciplinares; 

 localizar informação explícita; 

 extrair informação implícita a partir 
de pistas linguísticas; 

 inferir, deduzir informação a partir do 
texto; 

 aquisição de saberes relacionados 
com a organização do texto própria 
do género a que pertence (narrar, 
descrever, informar); 

- pesquisa e seleção de informação 
essencial, com recurso à Web; 
- monitorização da compreensão na 
leitura; 

- realização de percursos pedagógico-
didáticos interdisciplinares, com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês. 

orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I)  

Criativo (A, C, D, 
J)  
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As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas  preveem capacidades de 
análise de texto, de registo e tomada de 
notas, seleção de informação 
pertinente a partir de análise de fontes 
escritas, por exemplo. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  

 

Ler integralmente obras literárias dramáticas 

(um texto dramático, da literatura para a 

infância). - Metodologia de Projeto 

Interpretar adequadamente os textos de 

acordo com o género literário. - Metodologia 

de Projeto 

• Analisar o sentido conotativo de palavras e 

expressões. - Metodologia de Projeto 

• Reconhecer, na organização do texto 

dramático, ato, cena, fala e indicações 

cénicas. - Metodologia de Projeto 

• Analisar o modo como os temas, as 

experiências e os valores são representados. - 

Metodologia de Projeto 

• Valorizar a diversidade de culturas, de 

vivências e de mundivisões presente nos 

textos. - Metodologia de Projeto 

• Explicar recursos expressivos utilizados na 

construção de textos literários 

(designadamente anáfora e metáfora).  

- aquisição de saberes (noções 
elementares de textos dramáticos), 
proporcionados por: 

 escuta ativa de obras literárias para 
apreciação crítica; 

 leitura de textos dramáticos; 

 mobilizar conhecimentos sobre a 
língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e segmentos 
de texto; 

 justificar as interpretações; 
 
- criação de experiências de leitura (por 
exemplo, na biblioteca escolar) que 
impliquem 

 ler e ouvir ler; 

 fazer dramatizações, recontos, 
recriações; 

 exprimir reações subjetivas enquanto 
leitor; 

 realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com 
todas as disciplinas (Ciências 
Naturais, História e Geografia de 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

  

Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, 
J)  

Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 

5 aulas 
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• Expressar reações aos livros lidos e partilhar 

leituras através de declamações, escrita 

criativa, apresentações orais. - Metodologia 

de Projeto 

 

Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e 
Inglês). 

 

 

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I)  

ESCRITA 

 

Escrever textos dramáticos. - Metodologia de 

Projeto 

• Utilizar sistematicamente processos de 

planificação, textualização e revisão de 

textos. - Metodologia de Projeto 

• Utilizar processadores de texto e recursos da 

Web para a escrita, revisão e partilha de 

textos. - Metodologia de Projeto 

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio 

de textos adequados ao género e à situação 

de comunicação. - Metodologia de Projeto 

• Redigir textos para serem representados à 

Comunidade. - Metodologia de Projeto 

  

 

 

- desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o 
alfabeto e com as regras de ortografia, 
ao nível da correspondência grafema-
fonema e da utilização dos sinais de 
escrita (diacríticos, incluindo os acentos; 
sinais gráficos; sinais de pontuação e 
sinais auxiliares de escrita); 
- consciencialização da existência de 
diferentes modos de organizar um 
texto, tendo em conta finalidades como 
narrar, descrever, informar; 
- modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), 
bem como à alteração de perspetiva ou 
descrição de personagens, por exemplo; 
- planificação, textualização e revisão de 
textos escritos pelos alunos, para 
divulgação; 
- revisão (em função dos objetivos 
iniciais e da coerência e coesão do 
texto) e aperfeiçoamento textual, com 
recurso a auto e heteroavaliação; 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Comunicador (A, 

B, D, E, H)  

Sistematizador/ 

Organizador (A, B, 

C, I, J)  

 

Respeitador da 

3 aulas 
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- divulgação e partilha dos textos 
produzidos pelos alunos; 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês). 
As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de 
organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação 
de campanhas de sensibilização, de 
criação textual, por exemplo; 

diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

• Explicitar, com fundamentação adequada, 

sentidos implícitos. - Metodologia de Projeto 

Expressão 

• Comunicar, em contexto formal, […] 

opiniões fundamentadas. - Metodologia de 

Projeto 

• Captar e manter a atenção da audiência 

(olhar, gesto, recurso eventual a suportes 

digitais). - Metodologia de Projeto 

Experimentar maneiras diferentes de produzir 

sons. - Metodologia de Projeto 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, 
processos de coesão textual: anáforas lexicais 
e pronominais, frases complexas, expressões 
adverbiais, tempos e modos verbais, 
conectores frásicos. 
 Estimular a criatividade e a expressão 

através de linguagens estéticas. 
 Desenvolver o sentimento de pertença a 

- compreensão de textos em diferentes 
suportes audiovisuais para: 

 observação de regularidades 
associadas a finalidades como 
informar, expor, narrar, descrever; 

 identificação de informação explícita 
e dedução de informação implícita a 
partir de pistas textuais; 

 seleção de informação relevante para 
um determinado objetivo; 

 avaliação de discursos tendo em 
conta a adequação à situação de 
comunicação; 

 produção de discursos 
preparados para apresentação a 
público restrito. 

 Experimentar maneiras 
diferentes de produzir sons. 

 referir factos para sustentar 
uma opinião ou para identificar 
problemas a resolver; 

 narrar acontecimentos vividos 
ou imaginados; 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

Comunicador (A, 
B, D, E, H)  

 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 

 

3 aulas 
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uma comunidade linguística. 
 

 descrever 
personagens/personalidades, 
comportamentos, situações; 

  Jogo Dramático (interpretação) 
– dramatização individual e coletiva. 

 expor trabalhos relacionados 
com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados 
individualmente ou em grupo; 

 realização de percursos 
pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
tecnológica, Educação Musical e 
inglês 

Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 

 

LEITURA 

 

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 

autónoma. - Metodologia de Projeto 

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos 

de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (partes e subpartes).  

• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento de informação.  

-manipulação de unidades de sentido 
através de atividades que impliquem: 

 segmentar textos em unidades de 
sentido; 

 estabelecer relações entre as 
diversas unidades de sentido; 

 sublinhar, parafrasear, resumir 
segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; 

- realização de diferentes tipos de 
leitura em voz alta (ler muito devagar, 
ler muito depressa, ler muito alto, ler 
murmurando, ler em coro, fazer leitura 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

 

Questionador (A, 
F, G, I, J)  

Sistematizador/ 
organizador  

3 aulas 
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. Utilizar contos/poemas para o 
desenvolvimento de criatividade 
/espontaneidade individual e/ou de grupo, 
fomentando uma noção/observação poética 
sobre os mesmos. - Metodologia de Projeto 

coletiva, declamações, leitura 
expressiva) e silenciosa (por exemplo, 
leitura na pista de pormenores, leitura 
para localização de uma informação); 
- compreensão de textos através de 
atividades que impliquem: 

 mobilizar experiências e saberes 
interdisciplinares; 

 localizar informação explícita; 

 extrair informação implícita a partir 
de pistas linguísticas; 

 inferir, deduzir informação a partir do 
texto; 

 aquisição de saberes relacionados 
com a organização do texto própria 
do género a que pertence; 

- pesquisa e seleção de informação 
essencial, com recurso à Web; 
- monitorização da compreensão na 
leitura; 

- realização de percursos pedagógico-
didáticos interdisciplinares, com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês. 
 
 As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas  preveem capacidades de 
análise de texto, de registo e tomada de 

trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

(A, B, C, I, J)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I)  

Criativo (A, C, D, 
J)  
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notas, seleção de informação 
pertinente a partir de análise de fontes 
escritas, por exemplo. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  

 

Ler integralmente obras literárias poéticas (no 

mínimo, quatro poemas de autores 

portugueses, quatro poemas de autores 

lusófonos, um poema do Romanceiro, de 

Almeida Garrett) e da tradição popular. - 

Metodologia de Projeto 

Interpretar adequadamente os textos de 

acordo com o género literário. - Metodologia 

de Projeto 

• Analisar o sentido conotativo de palavras e 

expressões.  

• Identificar marcas formais do texto poético: 

estrofe, rima, esquema rimático e métrica 

(redondilha*).  

 

 

• Analisar o modo como os temas, as 

experiências e os valores são representados. 

- Metodologia de Projeto 

• Valorizar a diversidade de culturas, de 

vivências e de mundivisões presente nos 

textos. - Metodologia de Projeto 

- aquisição de saberes (noções 
elementares de géneros como 
poemas, proporcionados por: 

 escuta ativa de obras literárias e de 
textos de tradição popular para 
apreciação crítica; 

 leitura e declamação de poemas; 

 mobilizar conhecimentos sobre a 
língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e segmentos 
de texto; 

 justificar as interpretações; 
 

- criação de experiências de leitura (por 
exemplo, na biblioteca escolar) que 
impliquem 

 ler e ouvir ler; 

 fazer dramatizações, recontos, 
recriações; 

 exprimir reações subjetivas enquanto 
leitor; 

 realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com 
todas as disciplinas (Ciências 
Naturais, História e Geografia de 
Portugal, Matemática, Educação 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

  

Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, 
J)  

Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 

 

Comunicador (A, 

5 aulas 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO LÍNGUAS e DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Subdepartamento de PORTUGUÊS e OFICINA de TEATRO 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 11 de 12 

 

• Explicar recursos expressivos utilizados na 

construção de textos literários 

(designadamente anáfora e metáfora).  

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar 

leituras através de declamações, 

representações teatrais, escrita criativa, 

apresentações orais. - Metodologia de 

Projeto 

Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e 
Inglês). 

B, D, E, H)  

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

ESCRITA 

 

Escrever textos poéticos. - Metodologia de 

Projeto 

• Utilizar sistematicamente processos de 

planificação, textualização e revisão de 

textos. - Metodologia de Projeto 

• Utilizar processadores de texto e recursos da 

Web para a escrita, revisão e partilha de 

textos. - Metodologia de Projeto 

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio 

de textos adequados ao género e à situação 

de comunicação. - Metodologia de Projeto 

• Redigir textos para serem representados à 

Comunidade. - Metodologia de Projeto 

  

 

 

- desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o 
alfabeto e com as regras de ortografia, 
ao nível da correspondência grafema-
fonema e da utilização dos sinais de 
escrita (diacríticos, incluindo os acentos; 
sinais gráficos; sinais de pontuação e 
sinais auxiliares de escrita); 
- consciencialização da existência de 
diferentes modos de organizar um 
texto, tendo em conta finalidades como 
narrar, descrever, informar; 
- modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), 
bem como à alteração de perspetiva ou 
descrição de personagens, por exemplo; 
- planificação, textualização e revisão de 
textos escritos pelos alunos, para 
divulgação; 
- revisão (em função dos objetivos 

Envio, através da plataforma 
INOVAR, de planos de trabalho 
para realização de 
trabalhos/atividades autónomas 
preferencialmente em articulação 
com o #estudoemcasa – 
expressão dramática. 
 

Sessões síncronas para: 
esclarecimento de dúvidas; 
orientação/acompanhamento da 
realização das atividades 
propostas; apresentação dos 
trabalhos realizados e para 
reflexão e autorregulação das 
aprendizagens. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Comunicador (A, 

B, D, E, H)  

Sistematizador/ 

Organizador (A, B, 

C, I, J)  

3 aulas 
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iniciais e da coerência e coesão do 
texto) e aperfeiçoamento textual, com 
recurso a auto e heteroavaliação; 
- divulgação e partilha dos textos 
produzidos pelos alunos; 
- realização de percursos pedagógico- 
-didáticos interdisciplinares, com 
Ciências Naturais, História e Geografia 
de Portugal, Matemática, Educação 
Física, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Inglês). 
As aprendizagens essenciais destas 
disciplinas preveem capacidades de 
organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação 
de campanhas de sensibilização, de 
criação textual, por exemplo; 

 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F)  

Criativo (A, C, D, 
J) 

 

TEXTO DRAMÁTICO  
Manuel António Pina  
Os Piratas – Teatro 
E outros. 
 
POESIA  
Manuel António Pina - O Pássaro na Cabeça 
  
Sophia de M. Breyner Andresen (sel.) - Primeiro Livro de Poesia 

E outros. 
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Planificação Anual - Expressão Visual e Tecnológica - 6ºano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
EXPERIMENTAÇÃO 
E 
CRIAÇÃO 
 
 
A cor 
Cor-luz/cor pigmento 
Síntese aditiva/síntese 
subtrativa 
Círculo cromático 
Relação entre as cores 
Sensações das cor 
Normalização da cor 
O daltonismo 
A cor nas mensagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Utilizar diferentes materiais e suportes para a 
realização dos trabalhos; 
.Reconhecer o quotidiano como um potencial 
criativo para a construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do processo 
artístico(pesquisa, investigação, 
experimentação e reflexão); 
.Inventar soluções para a resolução de 
problemas no processo de produção artística; 
.Tomar consciência da importância das 
características do trabalho 
artístico(sistemático, reflexivo e pessoal) para o 
desenvolvimento do seu sistema de trabalho; 
Manifestar capacidades criativas e expressivas 
nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos; 
.Recorrer a vários processos de registo de 
ideias(diários gráficos), de 
planeamento(projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo e em rede; 
.Desenvolver individualmente e em grupo 
projetos de trabalho, a articulações 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
.A experimentação de técnicas e materiais, 
ajustando-os à intenção expressiva das suas 
representações; 
 .A utilização de vários processos de registo 
de ideias, de planeamento e de trabalho;  
-O desenvolvimento de processos de análise 
e de síntese, através de atividades de 
comparação de imagens e de objetos. 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
.Mobilizar diferentes critérios de 
argumentação para a apreciação dos 
diferentes universos visuais; 
.Indagar a(s) realidade(s) que observa(m) 
numa atitude crítica. 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
.Verbalizar experiências de uma forma 
organizada, dinâmica e apelativa, utilizando 
um vocabulário adequado; 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 

 
Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

 Questionador 

 (A, F, G, I, J) 

 

 

Comunicador 

 (A, B, D, E, H) 

  

 

 

68 tempos  
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disciplinares recorrendo a cruzamentos 
disciplinares(artes performativas, multimédia, 
instalações, happening); 
.Justificar a intencionalidade dos seus 
trabalhos, conjugando a organização dos 
elementos visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Selecionar elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita, entre outros) para a 
organização de atividades (exposições, 
debates, entre outras).  
.Participar em projetos de trabalho 
multidisciplinares. 
Promover estratégias envolvendo tarefas 
em que, com base em critérios, se oriente o 
aluno para: 
.Identificar os “marcos” de desenvolvimento 
das aprendizagens, ao nível do: 
.Domínio dos conhecimentos adquiridos, das 
técnicas e dos materiais;  
.Domínio das capacidades expressivas. 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
.Colaborar na organização de debates e de 
exposições em contexto escolar; 
.Incentivar a importância de fazer propostas 
de projetos a realizar e de temáticas a 
investigar;  
.Criar o seu portefólio, com vista à 
autoavaliação e autorregulação. 
Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno: 
.A organização dos espaços e dos materiais, 
de acordo com as regras construídas em 
grupo e/ou pelo professor.  
Promover estratégias que induzam: 
.A partilha de ideias, numa atitude de 
encontrar soluções e compreender o ponto 
de vista dos outros; 

perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

  

 

Participativo/ 
colaborador 

 (B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 
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PROCESSO 
TECNOLÓGICO 
 
 
Materiais 
Materiais 
naturais/Materiais 
artificiais 
Matérias-primas e 
materiais 
Propriedades dos 
materiais 
Papel, cartolina e cartão 
Argila 
Têxteis 
Tecelagem 
Madeira 
Metais 
Plásticos 
Acondicionamento dos 
materiais 
Formas de apresentação 
dos materiais 
Extração das matérias-
primas e o impacto 
ambiental 
Atitude dos 3Rs 
Reciclagem do vidro 
 

APROPRIAÇÃO 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
.Distinguir as fases de realização de um projeto: 
identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
.Identificar e representar as necessidades e 
oportunidades tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de contextos sociais 
e comunitários; 
.Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos; 
.Reconhecer a importância dos protótipos e 
teste para o desenvolvimento e 
melhoria(aplicações de criação e tratamento de 
imagem 2D e 3D) dos projetos; 
.Comunicar através do desenho, formas de 
representação gráfica de ideias e soluções, 
utilizando esquemas, codificações e 
simbologias, bem como meios digitais com 
ferramentas de modelação e representação; 
.Compreender a importância dos objetos 
técnicos face às necessidades humanas. 
 
 
 
 
.Identificar diferentes manifestações culturais 
do património local e global(obras e artefactos 

.A disponibilidade de estar atento às 
necessidades dos seus pares e da 
comunidade, podendo exercitar formas de 
participação;  
.A valorização dos saberes do outro, 
compreendendo as suas intenções e 
ajudando-o a expressar as suas ideias. 
 
 O processo é eixo estruturante da educação 
em tecnologia e, ao mesmo tempo, 
organizador metodológico do processo 
didático que lhe está subjacente: 

  identificar fontes; 

  localizar e processar informação;  
elaborar documentos técnicos;  

 desenhar objetos e construções (realizar 
esboços e croquis, esquemas gráficos, etc.);  

 planificar e estabelecer sequências de 

processos produtivos;  contactar, em 
ambiente real, com ambientes de trabalho 
profissional, providos de informação e 
demonstração técnica;  

 realizar mostras audiovisuais, recolhas de 
objetos e imagens, visitas de estudo;  

 registo de observação de contextos 

tecnológicos;  utilização de ferramentas 
digitais. 
 
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Através da utilização da plataforma 
inovar e aulas presenciais, será 
possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: aula invertida, o trabalho 
por tarefas; a pesquisa; e o trabalho 
de projeto. Assim os alunos terão 
acesso a orientações essenciais (de 
acordo com um guião) e indicações 
das plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento presencial, 
síncrono ou assíncrono do professor    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagador/ 
Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 Questionador  

(A, F, G, I, J) 
Comunicador  

(A, B, D, E, H) 

Criativo  

(A, C, D, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
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REFLEXÃO 
 
 
Os objetos no espaço 
Espaços 
abertos/espaços 
fechados 
Posições espaciais 
Relação entre retas e 
planos 
Representação de 
posições espaciais 
Volumes 
transparentes/volumes 
opacos 
Escalas e cotagem 
Os mapas 
Plantas e alçados 
Organizar vistas 
A perspetiva 
O património 
Património classificado 
Património natural do 
mundo 
Património cultural no 
mundo 
Património 
material/imaterial 
Património artístico 
português 
Património cultural em 
Portugal 
Arquitetura portuguesa 
Escultura e pintura 
portuguesa 
Património natural em 
Portugal 
Património português 
no mundo 
Compreender o 
património 
 

de arte-pintura, escultura, desenho, 
assemblage, colagem, fotografia, instalação, 
land`art, banda desenhada, design, arquitetura, 
artesanato, multimédia e linguagens 
cinematográficas), utilizando um vocabulário 
específico e adequado; 
.Compreender os princípios da linguagem das 
artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais(estilos e movimentos artísticos, 
épocas e geografias); 
.Reconhecer a tipologia e a função do objeto de 
arte, design, arquitetura e artesanato de 
acordo com os contextos históricos, geográficos 
e culturais; 
.Descrever com vocabulário 
adequado(qualidades formais, físicas e 
expressivas) os objetos artísticos; 
.Analisar criticamente narrativas visuais, tendo 
em conta as técnicas e tecnologias 
artísticas(pintura, desenho, escultura, 
fotografia, banda desenhada, artesanato, 
multimédia, entre outros; 
.Selecionar com autonomia informação 
relevante para os trabalhos individuais e de 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - o reconhecimento de manifestações 
artísticas em diferentes contextos culturais e 
em diferentes épocas; 
 - a compreensão dos elementos da 
linguagem plástica que caracterizam 
determinados movimentos artísticos; 
 - a motivação para a participação individual 
ou de grupo em atividades artísticas 
(exposições, entre outras iniciativas). 
  
Promover estratégias que envolvam 
criatividade do aluno, no sentido de:  
- mobilizar saberes e processos, através dos 
quais perceciona, seleciona, organiza os 
dados e lhes atribui novos significados; 
 - promover dinâmicas que exijam o 
questionamento dos diferentes universos do 
conhecimento; 
 - incentivar práticas que mobilizem 
diferentes contextos, compreendendo as 
possibilidades várias da construção e 
desenvolvimento de ideias 
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico, incidindo 
em:  
- debates sobre obras de arte, entre outras 
narrativas visuais, criando circunstâncias 
para a discussão e argumentação, utilizando 
saberes específicos das artes visuais, tendo 
em conta os seus pontos de vista e os dos 
outros; 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
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 - apreciações fundamentadas relativamente 
aos seus trabalhos e aos dos seus pares, 
utilizando uma linguagem adequada. 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
.Investigar um tema ou objeto numa visão 
diacrónica e sincrónica para a criação de 
novas imagens, relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas; 
.Compreender a intencionalidade das suas 
experiências plásticas.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
.A compreensão da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 
.O conhecimento dos diferentes 
valores/significados dos elementos das artes 
visuais, consoante o contexto, as culturas e 
as intenções. 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
Tecnologia e 
Sociedade 
 
 
Estruturas 
Estruturas 
naturais/Estruturas 
artificiais 
Tipos de esforços 
Elementos estruturais 
Forma e disposição 
dos elementos 
As estruturas e os 
materiais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer  o potencial tecnológico dos recursos 
do meio ambiente, explicitando as suas funções, 
vantagens e impactos pessoais, sociais e 
ambientais; 
.Compreender a evolução dos artefactos, objetos 
e equipamentos, estabelecendo relações entre o 
presente e o passado, tendo em conta contextos 
sociais e naturais que possam influenciar a sua 
criação ou reformulação; 
.Analisar situações concretas como consumidor 
prudente e defensor do património cultural, 
natural da sua localidade e região, manifestando 
preocupações com a conservação da natureza e 
respeito pelo ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compreensão da realidade, em particular 
da realidade técnica que rodeia o 
aprendente, necessita de ferramentas para a 
análise e compreensão crítica, de forma a 
permitir a construção do conhecimento e a 
formação de um posicionamento ético, e 
passa pelo estabelecimento de uma 
tipologia mais alargada de experiências 
educativas onde os alunos têm 
oportunidade de aplicar conceitos, valores e 
capacidades a temáticas sociais que 
permitam: 
. identificar as variáveis dos fatores 

tecnológicos;  analisar criticamente a vida 
comunitária e social;  
.identificar profissões, setores de atividade e 
áreas tecnológicas;  
.apresentar propostas tecnológicas, 
centradas em tópicos relevantes para o 
progresso social (por exemplo, o uso do solo, 
a qualidade do ar e da água, os impactos 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 tempos  
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INTERPRETAÇÂO 
E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
O contraste 
Relação fundo/forma 
O texto 
A imagem 
A teoria de Gestalt 
Ilusões óticas 
O discurso gráfico 
A mensagem visual 
O poder da imagem 
O suporte da 
mensagem visual 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.Utilizar os conceitos específicos da comunicação 
visual(luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo, 
proporção, desproporção), com intencionalidade 
e sentido crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo; 
.Interpretar os objetos da cultura visual em 
função dos contextos e dos públicos; 
.Compreender os significados, processos e 
intencionalidades dos objetos artísticos; 
.Intervir na comunidade, individualmente ou em 
grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais; 
.Expressar ideias, utilizando diferentes meios e 
processos(pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros; 
.Transformar narrativas visuais, criando novos 
modos de interpretação. 
Transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambientais, o consumo, a exploração do 
espaço, outras). 
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
.Investigar um tema ou objeto numa visão 
diacrónica e sincrónica para a criação de 
novas imagens, relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas; 
.Compreender a intencionalidade das suas 
experiências plásticas.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
.A compreensão da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 
.O conhecimento dos diferentes 
valores/significados dos elementos das artes 
visuais, consoante o contexto, as culturas e 
as intenções. 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
.a compreensão da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais; 

 
Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Indagador/ 
Investigador 

 (C, D, F, H, I) 

 

 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 

 (A, B, E, F, H) 

 
 
 

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Responsável/ 
autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
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RECURSOS 
E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS  
 
 
Movimento e 
mecanismo 
Movimento/Mecanis
mo 
Tipos de movimento 
Operadores 
mecânicos 
Transmissão do 
movimento 
Transformação do 
movimento 
Máquinas simples 
Alavancas 
Articulações 
Molas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, 
adequando os meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa; 
.Apreciar as qualidades dos materiais(físicas, 
mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, 
estabelecendo relações com a utilização de 
técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios, têxteis, pastas, entre 
outros; 
.Selecionar materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas; 
Investigar através de experiências simples, 
algumas características de materiais 
comuns(dureza, flexibilidade, resistência, 
elasticidade e plasticidade); 
.Manipular operadores tecnológicos(energia, 
movimento/mecanismos, estruturas resistentes) 
de acordo com as suas funções, princípios e 
relações com as produções tecnológicas; 
.Criar soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade ambiental; 
.Utilizar as principais técnicas de transformação 
dos materiais utilizados(união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os 
utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos; 

.o conhecimento dos diferentes 
valores/significados dos elementos das artes 
visuais, consoante o contexto, as culturas e 
as intenções. 
 
 
As aprendizagens essenciais, ao mobilizarem 
saberes e saber-fazer, exigem a criação de 
situações que permitam o princípio da 
mobilização. É fundamental o saber em ação 
promovido através de trabalho prático, 
experimental-oficinal, com concretização de 
produtos, objetos socialmente úteis: 
.Protótipos; modelos de construção e 
simulação; 
.Montagens experimentais;  
.Maquetas: instalações, em articulação com 
atividades de observação, pesquisa, 
organização e planeamento; 
.Realizar textos relativos a funções 
especificas;  
.Redigir memória descritiva, caderno de 
encargos, utilizar tecnologias de informação 

e comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F)  

 

 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador 
(C,D,F,H,I) 

 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/do outro 
(A,B,E,F,H) 

 
 
 

  



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO EXPRESSÕES 

Subdepartamento de Expressão Visual e Tecnológica/Educação Visual e Educação Tecnológica 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 9 de 10 

 

 
 
 
 
 

 

.Identificar fontes de energia e os seus processos 
de transformação(elétrico, térmico, mecânico e 
sonoro), relacionando-as com soluções 
tecnológicas aplicáveis aos projetos; 
.Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no 
cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 
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Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
As planificações da disciplina de Expressão Visual e Tecnológica integram a metodologia de projeto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 68   200 

2º 68   200 
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Planificação Anual - REGIME PRESENCIAL/ MISTO* - 6º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

APTIDÃO 
FÍSICA 

- Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e sexo. 
- Identificar as capacidades físicas: resistência, 
força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as 
características do esforço realizado. 

- Reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física;  
- Realizar tarefas associadas à 
compreensão e mobilização dos 
conhecimentos.  
 

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 
as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  

B, E, F, G, J 
 

Ao longo do 
ano letivo, 
em todas as 
matérias a 
lecionar 

BASQUETEBOL 

- Cooperar com os companheiros, quer nos 
exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, 
admitindo as indicações que lhe dirigem e 
aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
- Aceitar as decisões da arbitragem e tratar 
com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários, evitando ações 
que ponham em risco a sua integridade física, 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 

B, D, E, F, G, J  
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mesmo que isso implique desvantagem no 
jogo. 
- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: Rotação sobre um 
apoio (pé eixo), receção, passe de peito, picado 
e de ombro, drible de progressão e de proteção, 
lançamento em apoio, posição base defensiva, 
marcação, desmarcação e situação de jogo 
reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene. 
- Promover o gosto pela prática regular 
de atividade física. 

- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 
prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

ATLETISMO 

 

- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, 
corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz, 
cooperando com os companheiros, admitindo 
as indicações que lhe dirigem e cumprindo as 
regras que garantam as condições de 
segurança e a preparação, arrumação e 
preservação do material: 
 - Corrida de Resistência em regime aeróbio;   
 - Corrida de Velocidade de 40 m com partida 
de pé; 
 - Salto em Comprimento com a técnica de voo 
na passada; 
- Salto em Altura com técnica de tesoura. 
Metodologia de projeto 

- Adquirir, com rigor, conhecimento e 
outros saberes; 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Realizar tarefas associadas à 
compreensão e mobilização dos 
conhecimentos; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene. 

B, D, E, F, G, J 
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- Promover o gosto pela prática regular 
de atividade física. 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

RAQUETAS  
 

- Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos jogos 
de raquetas, garantindo a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e 
«a pares», adequando as suas ações a esse 
conhecimento e aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro: 
- pegar na raqueta, deslocar-se e posicionar-se 
corretamente, executando serviço e os 
diferentes tipos de batimentos. 
Metodologia de projeto 

- Explorar materiais, espaço, relações 
interpessoais; 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 

permitam atuar em segurança. 

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 
as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  

B, D, E, F, G, J 

 

VOLEIBOL 

- Cooperar com os companheiros em todas as 
situações, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e as opções e falhas 
dos colegas. 

- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 

B, D, E, F, G, H, J 
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- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: posição base, 
deslocamentos, passe em apoio de frente, 
manchete, serviço por baixo e situação de jogo 
reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem; 
 - Conhecer e aplicar cuidados de 
higiene. 
- Promover o gosto pela prática regular 

de atividade física. 

- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 
prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

FUTEBOL 

- Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Futebol), realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: passe/receção, 
condução de bola, drible, remate, marcação, 
desmarcação e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 

permitam atuar em segurança. 

B, D, E, F, G, J 
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(*) De acordo com as Orientações da DGE_DGS, "na situação de transição para o REGIME MISTO, sugere-se que na disciplina de Educação Física, pela sua 
caraterística claramente prática, sejam privilegiadas as atividades presenciais". 

 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J-     Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual – 6º ano 
Nota: Planificação Anual - 6º ano TIC - Número total de aulas de 50 minutos = 15 aulas. 
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Segurança, 
Responsabilidad
e e respeito em 

ambientes 
digitais 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e 
responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais, sendo capaz de:  

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na sociedade e no 
dia a dia; 

• Compreender a necessidade de práticas seguras 
de utilização das ferramentas digitais e de 
navegação na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de computadores e/ou 
outros dispositivos eletrónicos; 

• Entender as regras para criação e utilização de 
palavras chave seguras. 

Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade de registar as 
fontes; 
 
 

 
-Criação do mail da turma. 
-Criação do caderno digital. 
 
- Criação de um avatar como forma de se 
identificar nos ambientes digitais; 
 
- Debate sobre as regras segurança digital. 
Cada aluno vai redigir 4 regras e coloca-las 
no mural para debater com os colegas. 
 
- Cartaz sobre direitos de autor 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

A, B, C, D, E, F, G a) 
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Investigar e 
Pesquisar 

 
 
 
 
 

Comunicar e 
Colaborar 

O aluno planifica uma investigação online, sendo 
capaz de: 
- Planificar estratégias de investigação e pesquisa 
online; 
- Definir palavras-chave para localizar informação 
utilizando mecanismos e funções de pesquisa 
simples; 
- Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online; 
- Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes, 
testando e explorando as suas potencialidades com 
o apoio do professor;  
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa;  
- Realizar pesquisa, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o tema a 
desenvolver;  
- Analisar criticamente a qualidade da informação 
comparando diversas fontes;  
- Adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais e na navegação na Internet; 
- Identificar e utilizar as normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade de registar as 
fontes; 
- Utilizar o computador, de forma a permitir a 
organização e gestão de informação de forma 
prática e eficaz. 
 

Articulação com disciplinas do ano de 
escolaridade, com a realização de 
trabalhos, sendo que cada um compreende 
as seguintes atividades: 
• Tema (definido em conjunto); 
• Planificação (em conjunto); 
• Guião, com as respetivas instruções; 
• Pesquisa e elaboração de produto(s) 

final(ais) executados na disciplina de Tic 
e entregues na plataforma de ensino 
utilizada. 

• O aluno escolhe, a partir de uma lista de 
produtos finais possíveis elaborada pelo 
professor de TIC, a ferramenta que 
considera mais adequada para a 
realização do seu trabalho. Por exemplo: 
o PowerPoint 
o Word 
o Banda Desenhada; 

- O aluno escolhe a tecnologia mais 
adequada para realizar o respetivo trabalho, 
mas sempre com a orientação do professor. 
 
- O produto final será apresentado e 
defendido nas respetivas disciplinas. 

 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

A, B, C, D, E, H, I a) 
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Criar e Inovar 

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais 
de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz 
artefactos digitais criativos, sendo capaz de: 
 

• Reconhecer as potencialidades de aplicações 
digitais;  

• Conhecer as potencialidades de aplicações 
digitais de iniciação à organização e tratamento 
de dados; 

• Produzir e modificar artefactos digitais criativos, 
para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos, em ambientes digitais 
fechados. 

 

Articulação com disciplinas do ano de 
escolaridade, com a realização de 
trabalhos. 
  
- Articulação com outras áreas 
disciplinares e ou domínios das TIC, 
serviços e projetos da escola, com a 
família e com instituições regionais, 
nacionais ou internacionais para 
a produção de: 
 
- Folha de Cálculo; 

- Gráficos 

Realização tarefas de aula. 
Envio aos alunos de guias de apoio, 

bem como apresentações de áudio e 
vídeo. 

Realização de vídeo conferências e 
orientação de trabalhos à distância. 

C, D, E, F, H, I, J 
 

a) 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I-     Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 

a) Não foram atribuídos tempos dado que a disciplina de TIC articula-se com outras disciplinas, de forma a concretizar o projeto inicialmente concebido. Assim, esta 
planificação não deve ser entendida como uma listagem de conteúdos a transmitir aos alunos de forma sequencial e única, mas deve antes ser vista como um conjunto de 
objetivos finais de aprendizagem, que dependem da sequência do projeto definido.  
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Planificação Anual – 6º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

 Direitos 

Humanos 
 

Educar para os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, em todos os aspetos da vida.  
(Metodologia de Projeto) 
 
 
 - Conhecer os direitos das crianças. 
(Metodologia de Projeto) 
 

-Análise da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

- Visualização de filmes sobre a temática: 

http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-

jovem-paquistanesa-que-defende-as-

criancas/  

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/nelas-

mandavam-os-homens/  

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-

da-pena-de-morte-em-portugal/ 

 

- Fóruns de discussão sobre os artigos da 

Declaração.  

- Elaboração de mensagens baseadas 

nos direitos das crianças.  

 

 

 

 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (H), (I), (J).) 

 
 
 
 
 
 

15 tempos 
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-Exposição dos trabalhos realizados.  

-Elaboração de ilustrações sobre artigos 

da Declaração Universal do Direitos. 

 Igualdade 

de Género 
 

Educar para a igualdade de direitos e deveres, 
através de uma educação livre de preconceitos 
e de estereótipos de género. (Metodologia de 
Projeto) 
 
 
- Refletir sobre a realidade vivida tendo em 
conta a evolução histórica, na perspetiva de 
alteração de atitudes e comportamentos. 
(Metodologia de Projeto) 
 

- Visualização de filmes sobre a 
temática: 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-

desigualdade-de-genero-no-mundo-do-

trabalho/ 

 
- Tertúlia: “Avós-Filhos-Netos. 
Gerações em género- Que semelhanças 
e que diferenças?” 

-Elaboração do convite. 

- Torneios desportivos mistos (Desporto 
Escolar). 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), 

(D), (E), (F), 

(G), (H), 

(I), (J).) 

 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Programa de 

Competências 

Socioemocionais 

“Devagar se vai 

ao longe” 

 

- Contribuir para a melhoria das 
competências socioemocionais e 
desempenho académico dos alunos; 
- Contribuir para a redução de problemas de 
comportamento e emocionais em crianças 
do ensino básico. 

- Dinamização de atividades práticas de 
reflexão individual e coletiva 
envolvendo treino de habilidades e 
competências nas áreas de 
autoconsciência, consciência social, 
autocontrolo e relacionamento 

X 

 

 

(C), (D), (E), (F), 
(G)  
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Interculturalidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fomentar o relacionamento interpessoal, 
social e intercultural. (Metodologia de 
Projeto) 
 
-Promover experiências reais de participação 
e de vivência de cidadania. (Metodologia de 
Projeto) 
 

 
-Valorizar direitos e responsabilidades 
democráticos e participação ativa nas esferas 
cívica, política, social, económica, jurídica e 
cultural da sociedade. (Metodologia de 
Projeto) 
 

interpessoal.  
(EQUIPA MAIS)  

 

 

 

Visualização de filmes sobre a temática: 

http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-
sabores-do-islao/  

http://ensina.rtp.pt/artigo/estudantes-
sirios-em-
portugal/http:/ensina.rtp.pt/artigo/est
udantes-sirios-em-portugal/   

Dia Europeu das Línguas: 
- Levantamento das 

nacionalidades dos alunos que 
frequentam o Agrupamento João de 
Meira. 

-Exposição de trabalhos: cartazes; 
faixas com mensagens em diversas 
línguas; marcadores de página com 
mensagens escritas em várias línguas. 

-Realização de uma marcha na 
escola, usando os cartazes e as faixas, 
acompanhada pelo Hino Europeu. 

- Realização de danças alusivas ao 
tema. 

Momento musical: um aluno toca “A 

nona Sinfonia de Beethoven”. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 
(G), (H), (I), (J). 

 

 

 

15 aulas 
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Domínio opcional: 
Sexualidade 

 
Tema: Afetos e 
educação para 
a sexualidade. 

 
Subtema: 
Identidade e 
género;  
Desenvolvimento 
da sexualidade; 
Relações afetivas 

-Desenvolver a consciência de ser uma 
pessoa única no que respeita à sexualidade, à 
identidade, à expressão de género e à 
orientação sexual. (Metodologia de Projeto) 

 
-Ser capaz de aceitar e integrar as mudanças 
físicas e emocionais associadas à sexualidade, 
ao longo da vida. (Metodologia de Projeto) 
 

 
-Reconhecer a importância dos afetos no 
desenvolvimento individual. (Metodologia de 
Projeto) 
 

Visualização de vídeos e análise de 
textos sobre o tema. 
 

https://youtu.be/X2LfuVUcl44    

 
-Debate sobre as mudanças 
físicas e sexuais ao longo da vida 
e a valorização do aspeto físico. 

 
-Elaboração e distribuição de 
mensagens de afeto. 

 

 

X 

 

X 

 

(A), (B), (C), 

(D), (E), (F), 

(G), (H), 

(I), (J).) 

 

Domínio Opcional: 
Segurança 
Rodoviária 

Tema:A 

Educação 

Rodoviária hoje 
 

 
 
-Identificar, conhecer e adotar 
comportamentos adequados à circulação e 
ao atravessamento enquanto peão. 
(Metodologia de Projeto) 
 

 
Identificar, conhecer e adotar 
comportamentos adequados, enquanto 
passageiros. (Metodologia de Projeto) 
 
 
Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais 
corretos, de forma a reduzir a sinistralidade 
rodoviária. (Metodologia de Projeto) 

 

 
- Exploração do referencial da Educação 

Rodoviária. 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/f
iles/ficheiros/referencial_edu_rod_epe
_eb_2012.pdf  

-Visualização de vídeos elucidativos 
sobre a Educação Rodoviária, seguido 
de debate sobre os cuidados 
rodoviários e registo das conclusões.  

http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-
seguranca-prevencao-para-a-vida/  

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A), (B), (C), 

(D), (E), (F), 

(G), (H), 

(I), (J).) 
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de-criancas-em-seguranca/  

 
- Sessão de informação sobre a 
Educação Rodoviária promovida pela 
Escola Segura. 

 
- Simulação, na escola, de um 
circuito rodoviário.  

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

Nota: O documento encontra-se em construção e aberto ao contributo das várias disciplinas. 

 

Páginas recomendadas: 

https://www.dge.mec.pt/areas-tematicas  

https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo1  

https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo2  

https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo3 
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