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1º PERÍODO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
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Oralidade 

 
 Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e preciso, e estruturas frásicas 

cada vez mais complexas. 
 Informar, explicar. 
 Justificar opiniões, atitudes, opções. 

 
 Apresentar oralmente um tema 

previamente planificado. 
 Fazer perguntas sobre um 

determinado trabalho. 
 Debater ideias. 

 
 Distinguir informação essencial de 

acessório.  
 Identificar diferentes graus de 

formalidade em discursos ouvidos. 
 

Leitura e 
Escrita 

 
 Descodificar palavras com fluência crescente (não só palavras dissilábicas de 

4 a 6 letras como trissilábicas de 7 ou mais letras): decodificação altamente 
eficiente e identificação automática da palavra. 

 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas (…) 
 Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: dois pontos 

(introdução de enumerações); reticências; vírgula (deslocação de elementos 
na frase). 

 Procurar informação em suporte de escrita variados. 
 Utilizar uma caligrafia legível. 
 Escrever com correção ortográfica e de pontuação. 
 Usar vocabulário adequado e específico dos temas tratados no texto. 
 Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, 

o quê, como e respeitando a sequência que contemple: apresentação do 
cenário e das personagens, ação e conclusão. 

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

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

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

 Utilizar adequadamente os sinais de 
pontuação. 

 Escrever cartas, avisos e convites. 
 Escrever pequenos textos 

informativos. 
 Escrever pequenos poemas rimados. 

Educação 
Literária 

 Ler e ouvir ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 
 Ler e apreciar textos literários. 
 Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. 

Gramática 

 Ditongos nasais e orais. 
 Divisão silábica. 
 Classificação de palavras quanto ao 

número de sílabas. 
 Classificação quanto à posição da 

sílaba tónica. 

 Família de palavras 
 Sinónimos e antónimos 
 Nomes comuns, próprios e comuns 

coletivos 
 Nomes variação em número, 

género e grau  

 Adjetivos 
 Graus dos adjetivos 
 Adjetivos numerais 
 Quantificadores numerais 
 Verbos 
 Conjugação  
 Verbos regulares e irregulares 
 Tempos verbais 

 Modos verbais: indicativo e 
imperativo 

 Discurso direto e indireto 
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Números e 
Operações 

 
 Revisões. 
 Ler e representar números até ao milhão. 
 Compreender o sistema de numeração decimal. 
 Ler e escrever números por classes e ordens. 
 Compor e decompor números. 
 Escrever números por ordem crescente e decrescente. 
 Resolver situações problemáticas. 
 Utilizar a calculadora. 
 Investigar regularidades numéricas. 

 
 Ler e escrever números decimais e relacionar com os números racionais não 

negativos. 
 Localizar e posicionar números racionais não negativos na reta numérica. 
 Adicionar e subtrair números racionais não negativos na representação 

decimal. 
 Investigar regularidades numéricas. 
 Comparar e ordenar números decimais. 
 Estimar e calcular mentalmente números decimais. 
 Identificar múltiplos de um número. 
 Multiplicar utilizando a representação horizontal e recorrendo a estratégias de 

cálculo mental e escrito. 
 Resolver situações problemáticas envolvendo as operações em diferentes 

contextos. 
 Algoritmo da multiplicação. 
 Compreender e usar a regra para calcular o produto de um número por 10, 100 

e 1000 ou 0,1, 0,01 e 0,001. 
 Compreender e realizar o algoritmo da multiplicação com números decimais. 

Geometria e 
Medida 

 
 Revisões. 
 Comparar, descrever e classificar propriedades dos sólidos geométricos. 
 Investigar e construir um cubo a partir de planificações. 
 Comparar, descrever e construir sólidos geométricos e classificá-los. 

 
 Distinguir círculo e circunferência. 
 Relacionar raio e diâmetro. 

Organização 
e Tratamento 
de dados 

 Revisões. 
 Ler, explorar, interpretar e descrever tabelas e gráficos. 
 Construir e interpretar gráficos de barras. 
 Identificar a moda. 

 Classificar dados utilizando 
diagramas de Venn e Carrol. 

ESTUDO DO MEIO 

 
 Revisões. 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 
 O seu corpo; cuidados com o seu corpo; os ossos, os músculos e a pele. 
 A segurança do seu corpo. 

 

 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E 
DAS INSTITUIÇÕES 

 O passado do meio local. 
 O passado nacional: A história do 

meu país; personagens, factos 
históricos – até à 2ª dinastia. 

 
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS 
INSTITUIÇÕES 

 . O passado nacional: A história do 
meu país; personagens, factos 
históricos – 3ª Dinastia. 

 Natal: a era cristã. 
 

 
 Ciências experimentais 
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EXPRESSÕES 

ARTÍSTICAS E 

FÍSICO-MOTORAS 

 
 Cantarolar canções conhecidas. 
 Dizer rimas e lengalengas. 

 
 Trabalhos sobre o outono. 

 
 Jogos lúdicos de grupo 
 Participar em jogos coletivos agindo em 

conformidade com a situação 
 

 
 Lengalengas. 
 Experimentar sons vocais 
 Reproduzir pequenas melodias. 
 Precursão corporal, batimentos, 

palmas...  
 

 Trabalhos sobre a alimentação. 
 Exprimir de forma pessoal. 
 Desenvolver a sensibilidade 

estética. 
 

 Exercícios espaciais (corpo) 
 

 
 Exercícios de ritmo. 
 Reconhecer ritmos e ciclos da 

vida (pulsação, respiração...). 
 Reproduzir sons propostos. 
 Participar em coreografias 

elementares. 
 

 Trabalhos sobre o Magusto. 
 

 Realizar jogos infantis. 
 Deslocar-se em terrenos livres de 

obstáculos. 

 
 Registar e entoar canções de Natal.  
 Ensaio de canções para a festa de 

Natal da escola. 
 

 Trabalhos sobre o Natal. 
 
 Participar em jogos realizando 

habilidades básicas e ações técnico-
táticas. 

 Combinar deslocamentos de acordo 
com a estrutura rítmica. 

APOIO AO ESTUDO 

 
 Identificar estratégias de estudo; 

aprender a planificar o estudo e o 
trabalho; organizar os instrumentos de 
trabalho e o local de estudo; identificar 
fatores perturbadores do estudo; 
aprender a eliminar fatores prejudiciais 
ao estudo. 

 
 Desenvolver o gosto pelo trabalho 

e pelo estudo; descobrir e 
concretizar motivações e 
interesses em atividades diversas; 
organizar os cadernos diários; 
utilizar os manuais escolares; 
consultar: livros, dicionários, 
enciclopédia, jornal, revistas, 
ficheiros, mapas, plantas e Internet. 

 
 Desenvolver as capacidades de 

cooperação, solidariedade e 
respeito pelos outros; respeitar 
normas e critérios de atuação; 
interpretar textos; sublinhar 
(como e o quê); fazer esquemas 
e resumos; usar técnicas de 
memorização; treinar o raciocínio 
lógico e abstrato; ler gráficos. 
 

 
 Desenvolver a iniciativa e a 

persistência; aprender a recontar 
quer oralmente quer por escrito; 
demonstrar responsabilidade; 
aumentar a autoestima e a 
autoconfiança; melhorar a atenção e 
a concentração. 

 
 

OFERTA 

COMPLEMENTAR 

 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Sexual e para os afetos. 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Alimentar. 
 TIC 
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2º PERÍODO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 
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Oralidade 

 Distinguir informação essencial de acessório. 
 Diferenciar facto de opinião. 

 

 Identificar informação implícita e explícita. 
 Informar, explicar. 
 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e 

preciso. 

 Usar a palavra de forma audível com boa 
articulação, entoação e ritmos adequados. 

 Precisar ou resumir ideias. 

Leitura e 
Escrita 

 Ler um texto com articulação e entoação correta. 
 Reconhecer o significado de novas palavras. 
 Identificar o tema ou assunto do texto. 
 Registar ideias relacionadas com o tema. 
 Escrever descrições de pessoas, objetos ou 

paisagens. 
 Escrever um texto em situação de ditado, sem 

cometer erros. 

 Escrever pequenas narrativas integrando os 
elementos “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e 
“como”. 

 Escrever diálogos com encadeamento lógico. 
 Procurar informação em suporte de escrita 

variados. 

 Ler corretamente um mínimo de 95 palavras de 
uma lista. 

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

 Identificar segmentos de texto que não 
compreendeu. 

Educação 
Literária 

 Ouvir ler e ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 
 Ler para apreciar textos literários. 

Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. 

Gramática 

 Determinantes artigos definidos e indefinidos 
 Palavras simples e complexas 
 Prefixação e sufixação 
 Pronomes pessoais 

 Pronomes possessivos 
 Pronomes demonstrativos 

 

 Advérbios 
 Onomatopeias 
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Números e 
Operações 

 Identificar e compreender divisores de um número 
natural. 

 Resolver situações problemáticas utilizando a 
relação entre a multiplicação e a divisão. 

 Compreender a equivalência entre a multiplicação 
por 0,1, 0,01 e 0,001 com a divisão por 10, 100 e 
1000. 

 Compreender as partes constituintes da divisão. 
 Realizar estimativas e avaliar a razoabilidade de 

um resultado em situações de cálculo. 
 Ler e escrever frações. 
 Compreender frações com os significados 

quociente, parte-todo e operador. 
 Reconstruir a unidade a partir das suas partes. 

 Ler e escrever números decimais até às milésimas 
e relacionar com os números racionais não 
negativos. 

 Divisão por dois algarismos. 
 Realizar estimativas de medidas de grandeza. 
 Compreender a necessidade de subdividir a 

unidade em subunidades. 
 Comparar e ordenar medidas de comprimento. 
 Resolver situações problemáticas respeitante a 

grandezas utilizando e relacionando as unidades 
de medida SI. 
 

 Algoritmo da divisão com números decimais. 
 Compreender a noção de percentagem a partir 

de várias situações e aplicá-la em operações 
concretas. 

 Compreender noção de massa. 
 Resolver situações problemáticas utilizando as 

medidas de massa. 
 Comparar, ordenar e estimar massas. 
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Geometria e 
Medida 

 Simetrias de reflexão. 
 Desenhar figuras simétricas relativas a um eixo 

horizontal ou vertical. 
 Noção de ângulo. 
 Comparar e classificar ângulos. 

 Retas paralelas e perpendiculares. 
 Explorar frisos identificando vários tipos de 

simetrias: rotação e translação. 
 Construir pavimentações com polígonos. 

 

 Descobrir e completar regularidades em frisos. 
 Descobrir e completar sequências envolvendo 

números racionais. 

Organização e 
Tratamento de 
dados 

 Explorar situações aleatórias que envolvam o 
conceito de acaso e utilizar o vocabulário próprio 
para as descrever. 

 Ler e interpretar tabelas de frequência absoluta e diagramas de caule-e-folhas. 
 Explicar ideias e processos para justificar resultados matemáticos. 

ESTUDO DO MEIO 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

 O passado nacional: A história do meu país; 
personagens, factos históricos – 4ª Dinastia 
e República. 

 Feriados nacionais, frisos cronológicos. 
 Símbolos nacionais: bandeira e hino 

nacional 
À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL  

 Aspetos físicos do meio: estados físicos da 
água 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

 Os astros 
 Aspetos físicos de Portugal: rios e serras 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE 
ESPAÇOS  

 O contacto entre a Terra e o mar 

 Ciências experimentais 

EXPRESSÕES 

ARTÍSTICAS E 

FÍSICO-MOTORAS 

 Canções das Janeiras. 
 

 Participar em projetos que façam apelo às suas 
capacidades criativas e expressivas. 

 Explorar diferentes materiais. 
 Utilizar livremente a régua, o esquadro e o 

compasso. 
 

 Exercícios de destreza. 
 Utilizar movimentos locomotores e não 

locomotores, a pares. 
 Participar em jogos de equipa. 
 Efetuar jogos coletivos com bola. 

 Entoar melodias. 
 

 Trabalhos sobre o Carnaval. 
 Desenhar em superfícies não planas. 

 
 Itinerários – orientação. 
 Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e 

as qualidades motoras na prestação, às 
possibilidades oferecida pela situação de jogo e ao 
seu objetivo. 
 

 Os sons e os tons. 
 Inventar gestos, sinais e palavras para 

comunicar. 
 Acompanhar canções com gestos. 

 
 Trabalhos sobre o Pai, a Árvore e a Páscoa. 
 
 Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 

movimentos. 
 Efetuar jogos com bolas. 
 Realizar jogos de tração. 

 

APOIO AO ESTUDO 

 Utilizar técnicas, instrumentos e formas de trabalho 
diversificados; confrontar diferentes métodos de 
estudo e de trabalho; organizar a documentação e 
bibliografia necessários para um trabalho; treinar a 
consulta de dicionários, enciclopédias e livros 

 Exprimir dúvidas e dificuldades; desenvolver a 
capacidade de comunicação; melhorar as 
competências de leitura; aprender a organizar um 
desfile de Carnaval: fantasias, máscaras, canções, 
percurso. 

 Promover a integração de saberes; desenvolver a 
criatividade; aprender a organizar um texto a 
partir de: uma imagem ou sequências de 
imagens, palavras dadas, sentimentos e 
emoções próprios. 
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diversos; ler legendas.  Aperfeiçoar a ortografia.  Elaborar um inquérito; preparar uma entrevista. 

OFERTA 

COMPLEMENTAR 

 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Sexual e para os afetos. 
 Educação para a Cidadania. 
 TIC 
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3º PERÍODO ABRIL MAIO JUNHO 
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Oralidade 

 Usar a palavra de forma audível com boa articulação, 
entoação e ritmos adequados. 

 Precisar ou resumir ideias. 

 Adaptar o discurso às situações de comunicação e à natureza dos interlocutores 
 Debater ideias. 
 Precisar ou resumir ideias. 

 

Leitura e 
Escrita 

 Ler corretamente um mínimo de 95 palavras de uma 
lista. 

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

 Identificar segmentos de texto que não compreendeu. 

 Realizar ao longo da leitura, oralmente ou por escrito, sínteses parciais. 
 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 
 Redigir textos, utilizando os mecanismos de coesão e coerência adequados. 
 Utilizar os parenteses curvos. 
 Escrever falas, diálogos ou legendas para banda desenhada. 

 

Educação 
Literária 

 Ouvir ler e ler textos literários. 
 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 
 Ler para apreciar textos literários. 

Ler em termos pessoais. 

Gramática 

 Preposições 
 Classe de palavras 

 Tipos de frases 
 Frase afirmativa e negativa 
 Frases simples 
 Sujeito e predicado 

Sujeito simples e sujeito composto 

M
A
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E
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Números e 
Operações 

 Compreender a noção de área. 
 Construir o m2. 
 Comparar medidas de área. 
 Compreender e utilizar as fórmulas de cálculo da área 

do quadrado e do retângulo. 
 

 Ler e representar medidas de tempo. 
 Estabelecer relações entre as medidas de tempo. 
 Ler e interpretar calendários e horários. 

Geometria e  Calcular o perímetro de figuras.  Compreender a noção volume. 
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Medida  Determinar de modo experimental o perímetro da base 
circular de um objeto. 

 Estimar a área de uma figura por enquadramento. 

 Construir o m3 e dm3. 
 Comparar medidas de volume. 
 Determinar o volume do cubo de forma experimental. 

Organização 
e Tratamento 
de dados 

 
 
 

 

ESTUDO DO MEIO 

 
À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

 Os aglomerados populacionais 
Portugal na Europa e no mundo 
 

 
À DESCOBERTA DAS INTER- RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE 

 Principais atividades produtivas nacionais 
 
À DESCOBERTA DAS INTER- RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE 

   A qualidade do ambiente 

 
 Ciências experimentais 
 

EXPRESSÕES 

ARTÍSTICAS E 

FÍSICO-MOTORAS 

 
 Canções. 
 Desenvolver as capacidades musicais. 
 Participar em jogos de equipa e atividades rítmicas 

expressivas. 
 

 Trabalhos sobre a Páscoa. 
 Trabalhos sobre a primavera. 
 Elaborar cartazes sobre temas propostos. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 
 Realizar exercícios com bola. 
 Desenvolver o sentido de equilíbrio. 

 
 Canções. 
 Desenvolver as capacidades musicais. 
 Participar em jogos de equipa e atividades rítmicas 

expressivas. 
 
 Trabalhos sobre o dia da Mãe. 
 Desenvolver a singularidade expressiva. 
 Aprofundar a capacidade dos alunos se exprimirem 

de forma pessoal através da pintura. 
 Despertar a imaginação e a criatividade. 
 
 Realizar jogos coletivos. 

 
 Canções. 
 Desenvolver as capacidades musicais. 
 Participar em jogos de equipa e atividades 

rítmicas expressivas. 
 

 Trabalhos sobre o dia da Criança e do 
Ambiente. 

 Desenvolver as capacidades expressivas 
através da utilização de diferentes materiais 
e técnicas. 

 Atividades de pintura sugerida. 
 
 Percursos na Natureza: orientação, 

colaboração, respeito das regras de 
segurança e preservação do ambiente. 

 Jogos tradicionais. 

APOIO AO ESTUDO 

 
 Desenvolver as capacidades de pesquisa, seleção e 

tratamento de informação; utilizar as técnicas de 
informação e comunicação; definir regras de elaboração 
de um trabalho escrito; ajudar na resolução de 
problemas. 
 

 
 Estabelecer metas a atingir; aprender de forma cada 

vez mais autónoma; aprender por processos lúdicos; 
usar aparelhos audiovisuais; utilizar o computador. 

 
 Receber feedback sobre a eficácia dos 

hábitos e métodos de trabalho utilizados.  
 Desenvolver as capacidades de auto e 

heteroavaliação. 
 Implementar a autoavaliação. 
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OFERTA 

COMPLEMENTAR 

 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Educação Sexual e para os afetos. 
 Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar: Consumo de Substâncias Psicoativas. 
 TIC 

 

 

 

 

 

Metas Curriculares de Português – 4.º Ano 

DOMÍNIO 
Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

 

 

 
Oralidade 

O4 

1. Escutar para aprender e construir conhecimentos.  
1. Distinguir informação essencial de acessória.  
2. Identificar informação implícita.  
3. Diferenciar facto de opinião.  
4. Identificar ideias-chave de um texto ouvido.  
5. Identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos.  
 
2. Utilizar técnicas para registar e reter a informação.  
1. Preencher grelhas de registo.  
 
3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando o interlocutor.  
2. Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e preciso, e estruturas frásicas cada vez mais complexas.  
 
4. Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o interlocutor 

1. Adaptar o discurso às situações de comunicação e à natureza dos interlocutores.  
2. Informar, explicar.  
3. Formular avisos, recados, perguntas, convites. 28  
4. Fazer perguntas sobre a apresentação de um trabalho de colegas.  
5. Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e com recurso eventual a tecnologias de informação.  
6. Fazer um pequeno discurso com intenção persuasiva.  
7. Debater ideias (por exemplo, por solicitação do professor, apresentar “prós e contras” de uma posição). 
  
5. Participar em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e papéis específicos.  
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1. Assumir diferentes papéis (entrevistador, entrevistado, porta-voz…).  
2. Interpretar pontos de vista diferentes.  
3. Retomar o assunto, em situação de interação.  
4. Justificar opiniões, atitudes, opções.  
5. Acrescentar informação pertinente.  
6. Precisar ou resumir ideias 

 

 

 

 

 

 

Leitura e 

escrita 
 

LE 4 

6. Ler em voz alta palavras e textos.  
1. Decodificar palavras com fluência crescente (não só palavras dissilábicas de 4 a 6 letras como trissilábicas de 7 ou mais letras): decodificação altamente eficiente e 
identificação automática da palavra.  
2. Ler corretamente um mínimo de 95 palavras por minuto de uma lista de palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente.  
3. Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 125 palavras por minuto.  
 
7. Ler textos diversos.  
1. Ler textos narrativos, descrições, retratos, notícias, cartas, convites, avisos, textos de enciclopédias e de dicionários, e banda desenhada.  
 
8. Apropriar-se de novos vocábulos.  
1. Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exemplo, países e 
regiões, meios de comunicação, ambiente, geografia, história, símbolos das nações).  
 
9. Organizar os conhecimentos do texto.  
1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 400 palavras.  
2. Identificar o tema ou assunto do texto (do que trata) e distinguir os subtemas, relacionando-os, de modo a mostrar que compreendeu a organização interna das 
informações.  
3. Realizar ao longo da leitura, oralmente ou por escrito, sínteses parciais (de parágrafos ou secções).  
 
10. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e compreendê-lo.  
1. Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto de cerca de 150 palavras, lido anteriormente.  
2. Propor e discutir diferentes interpretações, por exemplo sobre as intenções ou sobre os sentimentos da personagem principal, num texto narrativo, tendo em conta 



 
 

Departamento: 1º Ciclo – CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  DDOOCCEENNTTEESS  DDOO  33..ºº  EE  44..ºº  AANNOOSS  DDEE  EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE  

 

as informações apresentadas.  
 
11. Monitorizar a compreensão.  
1. Identificar segmentos de texto que não compreendeu.  
2. Verificar a perda da compreensão e ser capaz de verbalizá-la.  
 
12. Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos.  
1. Procurar informação em suportes de escrita variados, segundo princípios e objetivos de pesquisa previamente definidos.  
2. Preencher grelhas de registo, fornecidas pelo professor, tirar notas e identificar palavras-chave que permitam reconstituir a informação. 30  
 
13. Desenvolver o conhecimento da ortografia.  
1. Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção a homófonas mais comuns.  
 
14. Mobilizar o conhecimento da representação gráfica e da pontuação.  
1. Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: dois pontos (introdução de enumerações); reticências; vírgula (deslocação de elementos na frase).  
2. Utilizar os parênteses curvos.  
3. Fazer a translineação de palavras em consoantes seguidas pertencentes a sílabas diferentes e em palavras com hífen.  
 
15. Planificar a escrita de textos.  
1. Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as.  
 
16. Redigir corretamente.  
1. Utilizar uma caligrafia legível.  
2. Escrever com correção ortográfica e de pontuação.  
3. Usar vocabulário adequado e específico dos temas tratados no texto.  
4. Escrever frases completas, respeitando relações de concordância entre os seus elementos.  
5. Redigir textos, utilizando os mecanismos de coesão e coerência adequados: retomas nominais e pronominais; adequação dos tempos verbais; conectores 
discursivos.  
 
17. Escrever textos narrativos.  
1. Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, como e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário e 
das personagens, ação e conclusão.  
2. Introduzir descrições na narrativa.  
  
18. Escrever textos informativos.  
1. Escrever pequenos textos informativos com uma introdução ao tópico; o desenvolvimento deste, com a informação agrupada em parágrafos; e uma conclusão.  
 
19. Escrever textos dialogais.  
1. Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, a fase de interação e a fase de fecho, com encadeamento lógico.  
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20. Escrever textos descritivos.  
1. Escrever descrições de pessoas, objetos ou paisagens, referindo características essenciais.  
 
21. Escrever textos diversos.  
1. Escrever avisos, convites e cartas.  
2. Escrever falas, diálogos ou legendas para banda desenhada.  
 
22. Rever textos escritos.  
1. Verificar se o texto respeita o tema proposto.  
2. Verificar se o texto obedece à tipologia indicada.  
3. Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente ordenadas.  
4. Verificar se as frases estão completas e se respeitam as relações de concordância entre os seus elementos; proceder às correções necessárias.  
5. Verificar a adequação do vocabulário usado e proceder às reformulações necessárias.  
6. Identificar e corrigir os erros de ortografia e de pontuação. 

 

 

 

 

Iniciação à 

Educação 

Literária 

 
El 4 

23. Ler e ouvir ler textos literários. (v. Lista em anexo)  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 32  
2. Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após preparação da mesma.  
3. Ler poemas em coro ou em pequenos grupos.  
 
24. Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. (v. Lista em anexo)  
1. Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades.  
2. Reconhecer onomatopeias.  
3. Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar.  
4. Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e situação final.  
5. Fazer inferências (de agente – ação, de causa – efeito, de problema – solução, de lugar e de tempo).  
6. Recontar histórias lidas, distinguindo introdução, desenvolvimento e conclusão.  
7. Propor alternativas distintas: alterar características das personagens; sugerir um cenário (temporal ou espacial) diferente.  
8. Recontar uma história a partir do ponto de vista de uma personagem.  
9. Interpretar sentidos da linguagem figurada.  
10. Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos.  
 
25. Ler para apreciar textos literários. (v. Lista em anexo e Listagem PNL)  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular.  
2. Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos.  
 
26. Ler em termos pessoais. (v. Listagem PNL)  
1. Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, nomeadamente os disponibilizados na Biblioteca Escolar.  
2. Apresentar à turma livros lidos, justificando a escolha e recomendando a sua leitura.  
 
27. Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos.  
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1. Memorizar e dizer poemas, com clareza e entoação adequadas.  
2. Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e da expressão facial).  
3. Escrever pequenas narrativas, a partir de ajudas, que identifiquem a sequência: apresentação do cenário (tempo e lugar); das personagens, acontecimento 
desencadeador da ação; ação; conclusão; emoções ou sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa.  
4. Escrever pequenos poemas rimados (por exemplo, recorrendo a poemas modelo, a jogos poéticos, como o “poema fenda”, ou a fórmulas, como o acróstico).  
5. Reescrever um texto, escolhendo as diferentes perspetivas das personagens.  

 

Gramática 
G4 

28. Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu comportamento sintático.  
1. Formar o plural dos nomes e adjetivos terminados em consoante.  
2. Formar o feminino de nomes e adjetivos terminados em consoante.  
3. Identificar os graus dos adjetivos e proceder a alterações de grau.  
4. Fazer variar os nomes em grau (aumentativo e diminutivo).  
5. Identificar pronomes pessoais (forma átona), possessivos e demonstrativos.  
6. Conjugar verbos regulares e verbos irregulares muito frequentes no indicativo (pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro) e no imperativo.  
7. Substituir nomes pelos correspondentes pronomes pessoais.  
8. Relacionar os pronomes pessoais com os nomes que substituem.  
9. Identificar radicais.  
10. Identificar prefixos e sufixos de utilização frequente.  
11. Distinguir palavras simples e complexas.  
12. Produzir novas palavras a partir de sufixos e prefixos.  
13. Organizar famílias de palavras.   
 

 

 

 

Metas Curriculares de Matemática – 4.º Ano 

DOMÍNIO 
Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

 

 

 

Números e 

Operações 

1.Compreender o problema: identificar o objetivo e a informação relevante para a resolução de um dado problema; identificar problemas com informação 

irrelevante, dados insuficientes ou sem solução.  

2.Conceber estratégias de resolução de problemas: conceber estratégias diversificadas de resolução de problemas, como a) resolver um problema análogo mas 

mais simples; b)explorar casos particulares. 

3-Aplicar estratégias de resolução de problemas e avalia a adequação dos resultados obtidos: pôr em prática estratégias de resolução de problemas; utilizar 

estratégias do mesmo tipo em diferentes problemas e identificar estratégias diferentes na resolução do mesmo problema; verificar a adequação dos resultados 
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No4 

 

obtidos e dos processos utilizados. 

4- Justificar as estratégias de resolução de problemas: explicar e justificar as estratégias adotadas e os processos utilizados 

5- Justificar resultados matemáticos: explicar ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito; justificar os resultados matemáticos obtidos 

6-Formular e testar conjeturas relativas a situações matemáticas simples. (Por exemplo, observando regularidades e relações numéricas nas tabuadas). 

7- Interpretar informação matemática. 

8-Compreender a noção de número natural. 

9-Compreender o sistema de numeração decimal e representar números naturais, utilizando diferentes representações para o mesmo número. 

10- Compreender a noção de múltiplo e divisor de um número natural. 

11-Compreender a noção de número racional não negativo. 

12-Compreender as operações com números naturais e racionais não negativos na representação decimal. 

13 -Operar com números naturais e racionais não negativos representados na forma decimal, usando propriedades dos números e das operações. 

14-Resolver problemas em contextos numéricos, envolvendo as operações aritméticas. 

15- Compreender o efeito das operações sobre os números.  

16-Estimar e avaliar a razoabilidade dos resultados. 

17-Elaborar sequências de números segundo uma dada lei de formação e investigar regularidades Numéricas. 

18-Resolver problemas que envolvam o raciocínio proporcional. 

 

 

 

Geometria 

e medida 

 
Gm4 

 
 

 

 

 

19-Representar ideias matemáticas: representar informação e ideias matemáticas de diversas formas, recorrendo a diversos tipos de representação (desenhos, 

palavras, símbolos, tabelas, esquemas e gráficos. 

20- Exprimir ideias matemáticas: expressar ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocabulário próprios. 

21-Discutir ideias matemáticas: discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

22-Identificar, interpretar e descrever relações espaciais. 

23-Reconhecer figuras no plano e sólidos geométricos, identificando propriedades que os caracterizam. 

24-Compreender a noção de ângulo e reconhecer diferentes tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso e raso). 

25-Compreender a noção de reflexão. 

26-Resolver problemas geométricos em contextos diversos. 

27-Compreender a grandeza dinheiro. 

28-Compreender as grandezas comprimento, área, massa, capacidade e volume. 

29-Compreender o que é uma unidade de medida e o processo de medir.  
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30-Realizar estimativas e medições e relacionar diferentes unidades de medida convencionais e não convencionais. 

31-Compreender a noção de perímetro. 

32-Compreender as noções de tempo e de intervalo de tempo e comparar a duração de acontecimentos. 

33-Resolver problemas envolvendo situações temporais. 

 

OTD4 

34-Analisar e interpretar informação de natureza estatística organizada de diversas formas. 

35-Recolher e organizar dados de natureza diversa (qualitativos e quantitativos discretos) utilizando diferentes representações. 

36-Usar informação de natureza estatística para interpretar ou comparar informação. 

37-Reconhecer situações aleatórias, utilizando vocabulário apropriado. 

 


