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Área 

curricular  

Conteúdos Objetivos Estratégias/ atividades Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 
Português – 

Oralidade 

Princípio da 

cortesia. 

Articulação, 

entoação e ritmo. 

Instrução, 

resposta, 

pergunta. 

Expressão de 

ideias e de 

sentimentos. 

-Respeitar regras da 

interação 

discursiva; 

-Escutar discursos 

breves para 

aprender e construir 

conhecimentos; 

-Cumprir instruções;  

-Falar de forma audível;  

-Articular palavras 

corretamente;  

-Formular perguntas e 

pedidos;  

-Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação. 

Introdução de uma nova 

palavra – RATO, através 

da leitura de um texto da 

autoria das estagiárias.  

As estagiárias leem o texto do 

tipo diálogo. Ao longo deste 

texto surgem muitas palavras 

iniciadas pela letra R, 

proporcionando, assim, uma 

leitura rítmica e poética. As 

palavras escolhidas para a 

criação desta história serão o 

motor das atividades que se 

seguem.  

 

Divisão silábica da palavra 

RATO  

São distribuídos cartões com a 

palavra RATO para que os 

alunos pintem e, num segundo 

Humanos 

 

Professora; 

Alunos;  

Estagiárias.  

 

Materiais  

Texto “Rata 

Riana e Rata 

Roberta”;  

Etiquetas 

com a palavra 

“RATO”;  

Etiquetas 

ilustradas 

com a 

imagem de 

um rato.  

quadro;  

Avaliação  

diagnóstica:  

 

-Verificação 

dos 

conhecimentos 

prévios dos 

alunos, através 

do diálogo.  

 

Avaliação 

formativa 

 

- Do processo: 

observação não 

instrumentada. 

 

-Dos 

resultados: 

Português – 

Leitura e 

escrita 

Consciência 

silábica.  

As sílabas CV.CV: 

ra.to  

O dígrafo rV. 

Sensibilidade 

fonológica.  

Consciência 

fonémica.  

-Desenvolver a 

consciência 

fonológica; 

 -Operar com 

fonemas; 

-Conhecer o 

alfabeto e os 

grafemas; 

-Ler em voz alta 

palavras, 

-Repetir a sílaba rV 

pronunciada pelo professor;  

-Pronunciar os segmentos 

fónicos ra.to;  

-Escrever uma frase 

simples, respeitando as 

regras de correspondência 

fonema-grafema. 

 

 



Maiúscula 

manuscrita: R.  

Alargamento e 

adequação       de 

vocabulário. 

pseudopalavras 

textos; 

-Apropriar-se de 

novos vocábulos.   

momento, dividam a palavra em 

sílabas (através do recorte).  

Depois de pintada e dividida, a 

palavra deverá ser colada no 

caderno diário. Deverão 

escrever ao lado, a palavra 

RATO várias vezes para treinar 

a caligrafia e a forma de escrita 

da palavra.  

 

Colagem e pintura de uma 

imagem representativa da 

palavra no caderno diário  

São entregues cartões com a 

imagem de um rato que os 

alunos deverão colorir e colar, 

no caderno diário, junto da 

palavra.  

 

Procura de palavras 

começadas por R  

As estagiárias entregam a cada 

aluno uma folha com o texto 

apresentado anteriormente. É 

solicitado que os alunos o leiam 

e encontrem todas as palavras 

começadas por R (40 palavras), 

rodeando-as com lápis de cor.  

 

Elaboração do quadro silábico 

e da lista de palavras 

referentes a cada sílaba  

desenhos de 

ratos no 

quadro, com 

figuras 

geométricas;  

Geoplano (2);  

Elásticos;  

Caixas-

surpresa com 

sólidos 

geométricos;  

Caixa gigante 

com objetos 

do dia-a-dia  

com 

caraterísticas 

semelhantes 

(ou não) a 

sólidos 

geométricos  

Caderno 

diário  

Lápis de 

carvão  

Lápis de cor  

 

-Os alunos 

identificam, no 

texto, todas as 

palavras 

iniciadas pela 

letra R.  

-Os alunos 

identificam as 

figuras 

geométricas 

presentes nos 

desenhos.  

-Os alunos 

representam 

corretamente, 

no Geoplano, as 

figuras 

geométricas 

sugeridas;  

-Os alunos 

identificam e 

estabelecem 

relações entre 

os sólidos  

geométricos e 

objetos do 

quotidiano.  

-Os alunos 

reproduzem as 

figuras 

geométricas 

Português – 

Gramática 

Sinais de 

pontuação. 

Quadros silábicos. 

Contagem do 

número de 

sílabas. 

Ler listas de 

palavras. 

Divisão silábica. 

-Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia; 

-Descobrir 

regularidades no 

funcionamento da 

língua. 

-Mobilizar o conhecimento 

dos sinais de pontuação: 

pontos de interrogação e 

final;  

-Detetar eventuais erros ao 

comparar a sua própria 

produção com a frase 

escrita corretamente;  

-Formar femininos e 

masculinos de nomes e 

adjetivos de flexão regular 

(de índice temático -o ou -

a). 
Expressões 

Artísticas – 

Expressão 

plástica 

Atividades 

gráficas 

sugeridas. 

Desenho. 

Pintura. 

 

-Desenvolver 

formas pessoais de 

expressar o seu 

mundo interior e de 

representar a 

realidade; 

-Promover o 

contacto com 

diferentes 

técnicas 

materiais. 

 -Desenhar no caderno 

diário, explorar as 

possibilidades técnicas dos 

lápis de cor;  

-Selecionar técnicas e 

materiais ajustando-os à 

intenção expressiva  

das suas representações;  

-Manifestar capacidades 

expressivas e criativas 

nas suas produções 

plásticas, evidenciando 

os conhecimentos e 

técnicas adquiridos. 



Matemática 

– Geometria 

e medida 

Figuras 

geométricas. 

Figuras planas: 

retângulo, 

triângulo, 

quadrado, círculo. 

Sólidos: cilindro, 

esfera, cubo, 

cone, 

paralelepípedo 

retângulo e 

pirâmide.  

 

-Reconhecer 

formas 

geométricas.  

 

-Identificar partes retilíneas 

de objetos e desenhos;  

-Representar segmentos de 

reta sabendo que são 

constituídos por pontos 

alinhados;  

-Utilizar corretamente os 

termos «segmento de reta», 

«extremos (ou 

extremidades) do segmento 

de reta» e «pontos do 

segmento de reta»; 

-Identificar pares de 

segmentos de reta com o 

mesmo comprimento como 

aqueles cujos extremos  

estão à mesma distância e 

saber que são 

geometricamente iguais;  

-Identificar, em objetos e 

desenhos, triângulos, 

retângulos, quadrados e 

círculos em  

posições variadas;  

-Utilizar corretamente os 

termos «lado» e «vértice»;  

-Reconhecer partes planas 

de objetos em posições 

variadas;  

-Identificar, em objetos, 

retângulos e quadrados com 

dois lados em posição 

vertical e os outros dois  

As estagiárias elaboram no 

quadro uma tabela com as 

sílabas Ra, Re, Ri, Ro, Ru e, de 

seguida, cada aluno deverá 

indicar uma palavra para 

preencher a tabela. O aluno pode 

optar por uma das  

palavras do texto ou por outra 

que ele conheça.  

 

Escrita criativa- criar frases 

com palavras da lista  

Tendo em conta a lista de 

palavras preenchida em 

conjunto, os alunos deverão 

selecionar uma ou mais palavras 

e criar uma frase.  

 

Leitura e apresentação, por 

parte dos alunos, das frases 

escritas  

Os alunos apresentam à turma a 

frase elaborada.  

 

Diálogo a propósito das 

imagens desenhadas pelas 

estagiárias, no quadro, 

inspiradas na palavra RATO, 

recorrendo a figuras 

geométricas. – Análise dos 

conhecimentos prévios.  

 

 presentes no 

quadro.  

 



em posição horizontal;  

-Reconhecer o quadrado 

como caso particular do 

retângulo. 

Antes de iniciar a aula da tarde, 

as estagiárias dirigem-se mais 

cedo à sala, para desenhar, no 

quadro,  

imagens de ratos, utilizando 

figuras geométricas.  

Quando os alunos regressarem, 

estabelecer-se -há um diálogo 

para perceber o que têm em 

comum aquelas imagens.  

 

Reconhecimento e escrita das 

figuras geométricas 

representadas nos desenhos  

Os alunos serão convidados a ir 

ao quadro identificar as figuras 

geométricas presentes nas 

imagens. As imagens são 

compostas por quadrados, 

retângulos, triângulos e círculos, 

de vários tamanhos e em várias 

posições.  

Depois de todas as figuras 

geométricas identificadas, os 

alunos escrevem o nome das 

figuras, no caderno diário, e 

fazem a sua ilustração.  

 

Representação de figuras 

geométricas, no Geoplano  

As estagiárias levam dois 

geoplanos e, a pares, os alunos 

dirigem-se à frente para 

Estudo do 
Meio 

À descoberta das 

inter-relações 

entre a natureza, 

sociedade e 

tecnologia. 

À descoberta dos 

materiais e 

objetos. 

-Utilizar alguns 

processos simples 

de conhecimento da 

realidade 

envolvente. 

-Classificar com base em 

critérios;  

-Explorar objetos 

procurando, livremente, 

maneiras de os agrupar, 

montar, desmontar, ligar, 

sobrepor.   

  



representar uma figura 

geométrica sugerida pelas 

estagiárias. Depois de 

representada a figura sugerida, 

eram comparadas as imagens 

dos dois alunos para se verificar 

se existiam diferenças, sejam de 

tamanho ou posição.  

 

Jogo “Encontra alguém 

parecido comigo” utilizando 

as caixas mistério para a 

exploração dos sólidos 

geométricos.  

As caixas-mistério são 

novamente utilizadas, mas desta 

vez contendo, no sei interior, 

diferentes sólidos geométricos 

(cubo, cone, pirâmide, cilindro,  

paralelepípedo e esfera). Existe 

ainda outra caixa (grande e sem 

tampa) onde se encontram 

diversos objetos do quotidiano.  

Nesta atividade, pretende-se que 

o aluno, através do tato, consiga 

reconhecer algumas 

caraterísticas e encontrar, na 

caixa grande, um objeto do 

quotidiano que também possua 

características semelhantes às 

do sólido explorado 

sensorialmente.  

 



Desenho do Rato, no caderno, 

reproduzindo a estratégia 

utilizada pelas estagiárias  

Tendo como base as figuras 

geométricas e os desenhos no 

quadro, os alunos devem 

representar no caderno diário a 

imagem do rato que mais 

gostaram ou criar, utilizando as 

figuras geométricas, uma 

imagem diferente.  

  
 


