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Resumo 
 
 

O presente estudo teve como objectivo principal 
analisar a presença da transversalidade da 
compreensão na leitura em documentos associados 
à gestão flexível do currículo (Projecto Curricular de 
Turma), tendo em conta as diferentes formas de 
operacionalização dessa transversalidade nas 
diferentes áreas curriculares, disciplinares e não 
disciplinares. Foi ainda nossa intenção, a partir 
desta análise, traçar linhas de actuação que 
viessem a contribuir para uma gestão flexível do 
currículo promotora da transversalidade para a 
compreensão na leitura. 
 Para que esses objectivos fossem 
exequíveis, desenvolveu-se um estudo de caso 
múltiplo, baseado na análise documental dos 
Projectos Curriculares de Turma de uma escola do 
1º Ciclo, com quatro anos de escolaridade, situada 
no Distrito de Aveiro. 
 A análise e interpretação dos dados 
revelaram que, de um modo geral, os professores 
estão conscientes da importância da 
transversalidade da língua portuguesa, 
nomeadamente, quando associada ao 
desenvolvimento de competências no domínio da 
compreensão na leitura. 
 No entanto, apesar desta constatação 
verificou-se ainda que existem dificuldades na 
operacionalização da transversalidade da língua 
portuguesa associada à compreensão na leitura. 
 Deste modo, a partir da análise e 
interpretação dos dados recolhidos, tentámos 
identificar algumas das causas deste facto e 
apresentar sugestões para melhorar a gestão 
curricular feita pelos professores do 1º ciclo do 
Ensino Básico, no que diz respeito a este aspecto 
específico do seu desempenho profissional no 
âmbito do Projecto de Gestão Flexível do Currículo. 
 Concluímos o nosso estudo com a alusão a 
algumas limitações do mesmo e com a 
apresentação de sugestões para futuros estudos.  
 



 

 

Abstract 
 

 
Our study was centered in the analysis of the 
presence of a transversal approach of teaching 
Portuguese as a mother tongue related with the 
development of reading comprehension 
competences in documents produced by teachers, 
in order to design the bases for their practices in the 
classroom. 
The analysis of these documents based on an 
instrument specifically designed for this purpose 
showed that primary school teachers in Portugal are 
aware of the importance of such an issue, but find it 
difficult to adjust their classroom practices to these 
principles. 
The research we conducted lead to the definition of 
some guidelines for a flexible implementation of the 
curriculum favouring this approach of the teaching of 
Portuguese as a mother tongue and the 
development of reading comprehension 
competences in 6-10 year-old pupils. 
 



Résumé 
 

Notre étude avait comme but de vérifier la présence 
d’une approche transversale de l’enseignement du 
Portugais Langue Maternelle associée au 
développement de compétences en compréhension 
écrite dans des documents produits par des instituteurs 
pour  définir les lignes de base de leurs pratiques en 
classe. 
L’analyse des documents recueillis a été faite en ayant 
recours à une grille que nous avons construite dans le 
cadre de notre recherche. 
Cette analyse a révélé que les instituteurs portugais ont 
conscience de l’importance de cette approche, mais 
qu’ils éprouvent du mal à la mettre en action en classe. 
Notre étude a abouti à l’élaboration de quelques 
principes à tenir en compte dans le cadre d’une gestion 
flexible du curriculum, afin de promouvoir une approche 
transversale de l’enseignement du Portugais Langue 
Maternelle associée au développement de 
compétences en compréhension écrite à l’école 
primaire.     
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Introdução 

 

1. Problemática em estudo e sua fundamentação 

Vivemos uma época de profundas mudanças, tanto na área económica e 

social, como no interior dos sistemas educacionais, que afectam a vida da escola 

e dos seus principais actores sociais: aluno e professor. 

 A escola deve preparar os jovens para a vida, permitindo-lhes no futuro 

exercer a cidadania de uma forma consciente e activa. Desse esforço faz parte 

fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para que possam compreender a 

informação com que contactam todos os dias e usufruir dela.  

Mas será que a nossa escola permite aos alunos ampliarem a sua visão 

do mundo e tomarem consciência do seu papel na sociedade moderna? Será 

que, de facto, os ajuda a encontrarem caminhos que lhes permitam ter acesso ao 

conhecimento e ao usufruto do mesmo, elemento essencial da sua integração 

sócio-profissional? Será que se mostra capaz de desenvolver neles competências 

que lhes permitam atingir o sucesso na vida escolar e no contexto extra-escolar? 

É imprescindível reflectir sobre esta situação. Será que, se os nossos 

jovens se dedicarem à leitura, quer com o objectivo de aprender, quer com o de 

ocupar os seus tempos de lazer, conseguirão desenvolver competências dessa 

natureza? E será que alguém os motivou convenientemente para o exercício de 

actividades de leitura com estas características? 

Dado que o 1º Ciclo do Ensino Básico é a base da escolaridade 

obrigatória, o desenvolvimento de competências relativas ao domínio da língua 

portuguesa e, mais concretamente, ligadas à compreensão na leitura, é um dos 

objectivos principais da escolarização, sendo fundamental para a integração 

social dos alunos. Logo, ao professor deste nível de ensino cabe um papel muito 

relevante neste contexto. 

Sendo as competências em compreensão na leitura transversais a todas 

as áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares), deverão ser 

desenvolvidas no âmbito do processo de ensino/aprendizagem associado a todas 



elas. Mas, como é óbvio, revestem-se de particular relevo no âmbito da área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

 Como professora do 1º Ciclo do Ensino Básico, tenho verificado que os 

alunos que apresentam mais dificuldades na área de Língua Portuguesa 

apresentam também dificuldades noutras áreas curriculares, derivadas de não 

conseguirem aplicar nestas competências relacionadas com o domínio da língua 

portuguesa, nomeadamente competências no domínio da comunicação escrita. 

O desenvolvimento destas competências marcadas por uma forte 

transversalidade requer uma nova abordagem da gestão curricular. 

O Projecto de Gestão Flexível do Currículo constitui a possibilidade que 

cada escola possui de organizar e adequar o processo de ensino/aprendizagem 

às características e necessidades específicas dos seus alunos. O currículo da 

escola deve partir do conhecimento prévio do aluno e não de um elenco de 

conteúdos seleccionados por órgãos educacionais superiores. Está nas mãos de 

cada professor utilizar a flexibilidade do currículo para o adaptar a todos os seus 

alunos, tendo em conta as suas necessidades, motivações, expectativas, 

realidades, etc. 

É neste contexto que se situa a chamada diferenciação curricular que o 

professor tem a oportunidade de operacionalizar através do Projecto Curricular de 

Turma. 

De facto, segundo Roldão (1999a: 43), por projecto curricular entende-se 

a forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um 

currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, 

e construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos 

daquele contexto. 

No âmbito do meu projecto de investigação, propusemo-nos analisar os 

Projectos Curriculares de Turma de uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

para tentar verificar de que forma a transversalidade da língua portuguesa é 

abordada nesses documentos, em termos de concepções e de operacionalização. 

Interessei-me particularmente pelo desenvolvimento de competências associadas 

à compreensão na leitura. 



O estudo que levámos a cabo permitiu-nos apresentar algumas linhas de 

orientação, que, de acordo com as nossas conclusões, poderão contribuir para 

uma gestão flexível do currículo promotora da transversalidade da língua 

portuguesa associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura, no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2. Questões de investigação  

Através do nosso estudo, procurámos obter resposta para as seguintes 

questões de investigação: 

- Qual o papel atribuído à transversalidade da língua portuguesa 

associada à compreensão na leitura em documentos ligados à gestão flexível do 

currículo no 1º Ciclo do Ensino Básico? 

- Como se operacionaliza essa transversalidade nesses documentos, no 

âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa? 

- Que influência poderá a monodocência (característica da leccionação 

no 1º Ciclo do Ensino Básico) exercer sobre concepções de transversalidade da 

língua portuguesa associada à compreensão na leitura e formas de 

operacionalização dessa transversalidade, no âmbito da área curricular disciplinar 

de Língua Portuguesa?  

 

3. Objectivos do estudo 

São objectivos deste estudo: 

- Analisar a presença da transversalidade da língua portuguesa 

associada à compreensão na leitura e o modo como se operacionaliza essa 

transversalidade no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa em 

documentos ligados à gestão flexível do currículo no 1º Ciclo do Ensino Básico 

(Projecto Curricular de Turma). 

- Determinar a influência da monodocência (característica da leccionação 

no 1º Ciclo do Ensino Básico) sobre concepções de transversalidade da língua 

portuguesa associada à compreensão na leitura e formas de operacionalização 

dessa transversalidade na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa 

presentes nos projectos curriculares de turma analisados. 



- A partir desta análise, traçar linhas de orientação que possam contribuir 

para uma gestão flexível do currículo promotora da transversalidade da língua 

portuguesa associada à compreensão na leitura. 

 

4. Organização da dissertação  

A nossa dissertação foi organizada da forma que passamos a descrever.  

A primeira parte, inteiramente dedicada ao enquadramento teórico, é 

composta por três capítulos. 

No Capítulo 1, discute-se a problemática da transversalidade da língua 

portuguesa. 

No Capítulo 2, procura-se relacionar a operacionalização da 

transversalidade da língua portuguesa com o desenvolvimento de competências 

na compreensão na leitura. 

No Capítulo 3, reflecte-se sobre a ligação entre o papel que o Projecto 

Curricular de Turma pode desempenhar na gestão flexível do currículo. 

A segunda parte, consagrada ao estudo, é também composta por três 

capítulos. 

No Capítulo 4, é apresentada a metodologia de investigação adoptada. 

Consagrámos o Capítulo 5 à análise dos Projectos Curriculares de Turma 

recolhidos numa escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Guardámos para o Capítulo 6 a apresentação das conclusões do nosso 

estudo e das sugestões delas decorrentes. Nele reflectimos igualmente sobre 

algumas limitações do trabalho levado a cabo e apresentamos propostas para 

outros estudos. 



 

CAPÍTULO 1 – A TRANSVERSALIDADE DA LÍNGUA PORTUGUES A 

 

1.1. Sua natureza 

No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, publicado pela 

Academia de Ciências de Lisboa, a transversalidade é definida como o “carácter 

do que atravessa ou está colocado perpendicular ou transversalmente” e “carácter 

colateral, do que não é em linha recta” (Marques, 2007: 2). 

Segundo o mesmo autor (Marques: 2007: 2), a transversalidade também 

“pode ser entendida como uma forma de organizar e gerir o currículo em torno de 

competências e saberes multidisciplinares, centrados em projectos que 

atravessam várias áreas curriculares, exigindo o contributo de equipas docentes.”  

Significa isto que, em vez da tradicional “desorganização curricular”, se 

opta por “uma organização do currículo em torno de clusters de saberes e 

competências” (Marques, 2007: 2). Este género de organização “pressupõe a 

criação de equipas docentes e uma organização curricular em torno de projectos 

transdisciplinares. Exige também novos modos de ensinar e novos modos de 

avaliar.” (Marques, 2007: 2). 

Estas novas formas de organização e gestão curricular visam o 

desenvolvimento de competências transversais, assim chamadas porque 

atravessam todas as áreas do currículo e se vão reflectir no sucesso em contexto 

escolar e na integração social do aluno, em contexto extra-escolar. 

Como veremos de seguida, à área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa, principal responsável (mas não a única) pelo ensino/aprendizagem 

do Português cabe um importante papel neste domínio. 

 

1.2. Papel da Língua Portuguesa no desenvolvimento de competências 

transversais 

 



1.2.1. A importância do desenvolvimento de competên cias  

Se é possível afirmar que, na sociedade actual, os indivíduos têm um 

mais fácil acesso à informação, também é irrefutável que o processo de gestão da 

mesma é cada vez mais complexo. 

De facto, hoje em dia, somos constantemente bombardeados com todo o 

tipo de informação através dos mais variados meios de comunicação.  

Logo, é essencial desenvolver competências relacionadas com a recolha, 

selecção, tratamento e organização de informação em função das mais diversas 

finalidades. 

Apesar das mudanças que caracterizam a sociedade moderna, à Escola 

continua a caber um papel de destaque no desenvolvimento de competências em 

geral e, em particular, das relacionadas com a gestão da informação recolhida, a 

fim de a transformar em conhecimento mobilizável. 

Longe vão os tempos em que a missão essencial da escola consistia em 

divulgar e transmitir conhecimentos.  

Segundo Maria do Céu Roldão (2000), à Escola moderna está reservado 

o papel de desenvolver no aluno competências que o tornem capaz de gerir a 

informação recolhida e de a transformar em conhecimento útil. 

 A Reorganização Curricular do Ensino Básico, designada por Gestão 

Flexível do Currículo e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 6/2001, aparece com o 

intuito de dar resposta a todas estas mudanças verificadas no seio da sociedade 

actual e que, logicamente, se repercutem na Escola, visto o papel desempenhado 

por esta não ser mais o mesmo. 

Actualmente, surge uma necessidade constante de formar indivíduos 

bem apetrechados de competências, pois só assim se poderão vir a integrar 

numa sociedade cada vez mais competitiva e exigente. 

Segundo Toffler (1972: 335), “A tecnologia do futuro requer, não milhões 

de homens letrados, prontos a trabalharem em uníssono, em tarefas repetitivas, 

nem a obedecer cegamente a ordens, mas homens que possam formular juízos 

críticos, que possam encontrar os seus caminhos através de ambiências novas, 

que estejam aptos a localizar novos relacionamentos dentro da realidade 

rapidamente em mutação.” 



Deste modo, resulta evidente que a educação deverá fornecer aos alunos 

a possibilidade de desenvolverem as competências necessárias e imprescindíveis 

para a sua integração sócio-profissional. 

Contudo, são múltiplos os significados da noção de competência que é 

possível recensear. 

Segundo Le Boterf, citado em Valadares (2003: 19), o conceito de 

competência pode ser encarado como: 

- um saber mobilizar, aplicando-se aos saberes e ao saber-fazer num 

contexto particular; 

- um saber combinar, já que aquele que é competente não se limita a 

adicionar saberes, mas sabe escolher e combinar, de forma pertinente, o seu 

manancial de saberes e saber-fazer, sendo a competência um saber 

combinatório; 

- um saber agir e reagir, face a acontecimentos e situações complexas, 

visto que aquele que é competente não se limita a executar aquilo que está 

determinado, mas sabe ir mais além; 

- um saber transferir, dado que aquele que é competente não se limita a 

repetir, mostrando-se capaz de inovar e promover a evolução da sua competência 

em função das modificações do seu contexto de trabalho; 

- um saber partilhar, visto que não se é competente sozinho; de facto, é 

cada vez mais importante saber articular as suas competências pessoais com as 

dos outros, para assegurar a produtividade das equipas e para gerir os projectos 

transversais. 

Assim, a noção de competência está associada à capacidade que cada 

indivíduo possui de utilizar as suas qualificações e conhecimentos na realização 

de actividades. 

A fim de criar condições para assegurar aos alunos o sucesso escolar e 

também para os preparar para a sua futura integração sócio-profissional, a Escola 

deve organizar-se de forma a levá-los a adquirir e desenvolver determinadas 

competências ao longo do tempo em que a frequentam e, particularmente, 

durante a escolaridade obrigatória.  



Esta é uma preocupação partilhada por organizações internacionais e 

pelos governos dos diferentes países, com grande destaque para os responsáveis 

pelo sistema educativo (cf. Sá, 2006). 

Obviamente, o governo português e, particularmente, o Ministério da 

Educação, manifestam igualmente esta preocupação, que é um dos pilares da 

reforma educativa em curso. 

 

1.2.2. O desenvolvimento de competências no sistema  educativo português  

A publicação do Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da 

Educação, 2001) constituiu um grande marco na tentativa de adequação do 

sistema educativo português à realidade da sociedade actual. 

Nesse importante documento, o Ministério da Educação lança as bases 

de um ensino centrado na aquisição e desenvolvimento de competências. 

Começa por definir o que entende por competência (Ministério da 

Educação, 2001: 9): “(…) Adapta-se aqui uma noção ampla de competência, que 

integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida como 

saber em acção ou em uso. Deste modo, não se trata de adicionar a um conjunto 

de conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas sim de 

promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam 

a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos 

familiares do aluno.”  

Acrescenta-se ainda (Ministério da Educação, 2001: 9): “Com o 

significado que lhes é atribuído, a competência não está ligada ao treino para, 

num dado momento, produzir respostas ou executar tarefas previamente 

determinadas. A competência diz respeito ao processo de activar recursos 

(conhecimentos, capacidades, estratégias) em diversos tipos de situações, 

nomeadamente situações problemáticas. Por isso, não se pode falar de 

competência sem lhe associar o desenvolvimento de algum grau de autonomia 

em relação ao uso do saber.”  

No Currículo Nacional do Ensino Básico, são também apresentadas as 

competências essenciais definidas para o Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos), que 



correspondem ao que é necessário adquirir e desenvolver durante a escolaridade 

obrigatória em Portugal. 

No âmbito das competências essenciais é feita a distinção entre: 

- as competências gerais, a desenvolver ao longo de todo o Ensino 

Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) correspondendo ao perfil que o aluno deverá 

apresentar à saída do Ensino Básico; 

- as competências específicas, que estão relacionadas com cada uma 

das áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares). 

Foram ainda definidas cinco competências transversais, que, como a 

própria designação adoptada indica, devem igualmente ser desenvolvidas em 

todas as áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares. 

Essas competências transversais, apresentadas num outro documento 

(Ministério da Educação, 2007), são as seguintes: 

1.Métodos de trabalho e estudo; 

2.Tratamento da informação; 

3.Comunicação;  

4.Estratégias cognitivas; 

5.Relacionamento interpessoal e de grupo. 

 

1.2.3. Contributo do ensino/aprendizagem da língua p ortuguesa para o 

desenvolvimento de competências  

No actual contexto educativo português, o ensino/aprendizagem da 

língua portuguesa é umas das grandes preocupações do Ministério da Educação. 

Segundo o Ministério da Educação (1990: 97): “ Reconhece-se a Língua 

Materna como elemento mediador que permite a nossa identificação com os 

outros e a descoberta e compreensão do mundo que nos rodeia. Tem-se como 

seguro que a restrição da competência linguística impede a realização integral da 

pessoa humana, isola da comunicação, limita o acesso ao conhecimento, à 

criação e fruição da cultura e reduz ou inibe a participação na praxis social. 

Entende-se que o domínio da Língua Materna, como factor de transmissão e 

apropriação dos diversos conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso escolar”. 



Ainda segundo o Ministério da Educação (1991: 31): “A língua materna é 

um importante factor de identidade nacional e cultural. No espaço nacional, o 

Português é a língua oficial, a língua de escolarização, a língua materna da 

esmagadora maioria da população escolar e a língua de acolhimento das minorias 

linguísticas que vivem no País. Por isso, o domínio da língua portuguesa é 

decisivo para o desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no 

relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e no exercício pleno da 

cidadania”. 

Cristina Manuela Sá (2007a) considera que são várias as razões que 

justificam esta preocupação. 

Uma dessas razões prende-se com o facto de o ensino/aprendizagem da 

língua portuguesa ser um elemento fundamental para desenvolver o grau de 

literacia do povo português. 

Segundo Maria da Graça Pinto (citada em Sá, 2007a), entende-se por 

literacia a “capacidade de usar as competências (ensinadas e aprendidas) de 

leitura, escrita e cálculo”. 

A outra razão diz respeito ao facto de o ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa contribuir para o desenvolvimento de competências transversais, 

importantes para o sucesso escolar e para a futura integração sócio-profissional 

do indivíduo. 

No Currículo Nacional do Ensino Básico, o Ministério da Educação 

fornece algumas indicações sobre o modo como o ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa pode contribuir para desenvolver as competências gerais nele 

definidas (Ministério da Educação, 2001: 15) 

Por outro lado, o ensino/aprendizagem da língua portuguesa também 

pode contribuir para o desenvolvimento das cinco competências transversais 

definidas pelo Ministério da Educação (2007). 

Dentre essas competências transversais, há várias que podemos 

relacionar com o nosso estudo. São elas: i) Comunicação, ii) Tratamento da 

informação e iii) Métodos de estudo e trabalho. 

Todas elas, de algum modo, dizem respeito à gestão e organização da 

informação recolhida. Logo, todas elas podem ser associadas à compreensão na 



leitura, já que muita da informação nos chega em suportes que implicam o 

recurso à comunicação escrita. Para poder gerir uma boa parte da informação 

disponível, é necessário conseguir ler e compreender o que se lê. 

Cristina Manuela Sá (2007a) chama ainda a atenção para o facto de que, 

no Currículo Nacional do Ensino Básico, o Ministério da Educação procura atingir 

determinados objectivos, através do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, 

em todos os níveis de ensino.  

São eles: 

- compreender e produzir discursos orais, formais e públicos; 

- interagir verbalmente, de forma apropriada, em situações formais e 

institucionais; 

- ser um leitor fluente e crítico; 

- usar multifuncionalmente a escrita, com correcção linguística e domínio 

das técnicas de composição de vários tipos de textos; 

- explicitar aspectos fundamentais da estrutura e uso da língua, através 

da apropriação de metodologias básicas de análise, e investir esse conhecimento 

na mobilização de estratégias apropriadas à compreensão oral e escrita e na 

motorização da expressão oral e escrita. 

Além dos objectivos, segundo Sá (2007a), o Ministério da Educação 

(2001) definiu também competências específicas, a adquirir e a desenvolver 

através do ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 

São elas:  

- relativamente à compreensão oral, alargar a compreensão a discursos 

em diferentes variedades do Português, incluindo o Português padrão, e dominar 

progressivamente a compreensão em géneros formais e públicos do oral, 

essenciais para a entrada na vida profissional e para o prosseguimento de 

estudos; 

- relativamente à expressão oral, alargar a expressão oral em Português 

padrão e dominar progressivamente a produção de géneros formais e públicos do 

oral, essenciais para a entrada na vida profissional e para o prosseguimento de 

estudos; 



- relativamente à compreensão escrita, criar autonomia e hábitos de 

leitura, com vista à fluência de leitura e à eficácia na selecção de estratégias 

adequadas à finalidade em vista; 

- relativamente à expressão escrita, apropriar-se das técnicas 

fundamentais da escrita, com vista à desenvoltura, naturalidade e correcção no 

seu uso multifuncional; 

- relativamente ao conhecimento explícito da língua, desenvolver a 

consciência linguística, tendo em vista objectivos instrumentais e atitudinais, e 

desenvolver um conhecimento reflexivo, objectivo e sistematizado da estrutura e 

do uso do Português padrão.  

Obviamente, o nosso estudo privilegia as competências específicas 

associadas à compreensão escrita. 

Por todas as razões acima referidas, o ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa merece um lugar de destaque no actual sistema educativo português 

e o mesmo acontece com a área curricular disciplinar do mesmo nome. 

No entanto, dado que as restantes áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, também podem contribuir para o desenvolvimento de competências 

que contribuem para um melhor domínio do Português, a Língua Portuguesa não 

deve ser encarada como uma disciplina isolada, muito antes pelo contrário. Esta 

área curricular disciplinar deve formar com todas as outras áreas curriculares, 

disciplinares e não disciplinares, um todo coeso, favorável à organização das 

aprendizagens, de modo a que estas se constituam com sentido e significado. 

Assim, a área curricular disciplinar de Língua Portuguesa é, segundo 

Neves e Sá (2005: 25), “por excelência, aquela que contribui mais activamente 

para o desenvolvimento de competências que serão fundamentais para o sucesso 

escolar e para a formação do indivíduo”. 

Na realidade, o sucesso escolar dos alunos está muito relacionado com o 

desenvolvimento de competências em língua portuguesa, pois segundo Sim-Sim 

(1997: 37): “a língua padrão é utilizada nos textos que consignam as normas de 

convivência social, jurídica e política da comunidade, nos compêndios escolares, 

na generalidade das obras científicas, filosóficas e literárias nela produzidas, bem 

como na imprensa escrita”. 



Também Sá (2004: 7) é da opinião de que “o estudo escolar da Língua 

Materna conduz a aprendizagens que se irão revelar úteis na frequência de 

qualquer outra disciplina do currículo do aluno e ainda pela vida fora”. 

Logo, é normal que cada vez se fale mais em transversalidade da língua 

portuguesa. 

Deste modo e sendo uma das competências gerais a desenvolver nos 

alunos durante a sua frequência do Ensino Básico “Usar correctamente a Língua 

Portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento 

próprio” (Ministério da Educação, 2001: 15), urge consciencializar os alunos da 

sua transversalidade. 

Além disso, a área curricular disciplinar do mesmo nome, principal 

responsável pelo ensino/aprendizagem da língua portuguesa, pode e deve 

fomentar nos alunos o gosto pela pesquisa, desenvolver neles a capacidade de 

procurar informação em função das suas necessidades e dos seus interesses, 

aperfeiçoar a utilização do código linguístico nas mais variadas situações de 

comunicação, despertar o pensamento autónomo e o espírito crítico, ou seja, 

gerar múltiplas situações favoráveis ao desenvolvimento de competências 

transversais e levar os alunos a vivê-las de forma produtiva. 

Posto isto, importa centrar a atenção nas competências associadas ao 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa, que foram especificamente 

contempladas pelo nosso estudo. 

Dado que este se centrava na compreensão na leitura, que, por sua vez, 

se relaciona com a expressão escrita, interessavam-nos particularmente 

competências relacionadas com estes dois domínios: o Ler e o Escrever. 

A comunicação escrita (incluindo vertentes de compreensão e expressão) 

“é um meio poderoso de comunicação e aprendizagem que exige o domínio de 

técnicas e estratégias precisas e diversificadas. São múltiplas as funções da 

escrita e os seus objectivos condicionam o formato da produção, que necessita, 

obviamente, de ensino e de treino.” (Valadares, 2003: 38). 

Deste modo, e tendo em conta a importância da comunicação escrita 

como um dos instrumentos de apropriação do conhecimento em todas as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, é incontestável que esta 



competência é transversal no currículo e requer uma abordagem transdisciplinar 

do ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 

Mais especificamente, a leitura possibilita a apropriação da informação 

transmitida num suporte escrito e o desenvolvimento de competências neste 

domínio amplia o potencial comunicativo dos indivíduos e engrandece os seus 

interesses pessoais e sociais. 

Segundo Valadares (2003: 35), “a aprendizagem da leitura deve conduzir 

à rapidez de decifração e eficiência de extracção do significado do material lido, 

decorrendo daí a necessidade de treino”. 

Segundo Sim-Sim (citada em Teixeira e Viana, 2002: 2), “a complexidade 

envolvida no processo de aprendizagem da leitura requer do aprendiz de leitor 

motivação, vontade, esforço e consciencialização do que está a ser aprendido. 

Por sua vez, a morosidade inerente ao domínio desta competência exige, 

também, que o seu ensino não se limite à descodificação alfabética e se 

prolongue, de forma sistematizada e consciente, ao longo de todo o percurso 

escolar”. 

Torna-se, assim, evidente a importância que a leitura assume para o 

sucesso escolar e é indiscutível o carácter transversal de que esta actividade se 

reveste, já que, em todas as áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares, 

é indispensável ler e compreender o que se lê. 

Segundo Emília Amor (citada em Valadares, 2003: 35), “esta 

competência deve ser entendida como instrumento transversal ao currículo, 

sendo para tal necessário que se criem e se motivem situações de leitura em 

todas as disciplinas e não apenas na de Língua Portuguesa, que se dinamize o 

funcionamento das bibliotecas e que se proporcionem situações fomentadoras do 

gosto pela leitura”. 

 

1.3. Contributo das outras áreas curriculares (disc iplinares e não 

disciplinares) para um melhor domínio da língua por tuguesa  

No que diz respeito à transversalidade da língua portuguesa, uma das 

realidades que nos merece especial atenção é o facto de todas as áreas 

curriculares (disciplinares e não disciplinares) poderem contribuir para um melhor 



domínio desta, pois ela é o instrumento de comunicação entre professores e 

alunos em todo o processo de ensino/aprendizagem. 

Esta ideia encontra-se presente em diversos documentos oficiais. 

Assim, no Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, no seu artigo 3º, na 

alínea c), refere-se “a existência de áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares, visando a realização de aprendizagens significativas e a formação 

integral dos alunos, através da articulação dos saberes.” 

No Despacho Normativo nº 30/2001, relativo à avaliação das 

aprendizagens, no ponto nº 5, estabelece-se que a compreensão e a expressão 

em língua portuguesa constituem objecto de avaliação em todas as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares. Ainda no ponto nº 39, referente à 

progressão dos alunos, determina-se que “no final dos 2º e 3º ciclos a decisão de 

progressão de um aluno que não desenvolveu as competências essenciais à 

Língua Portuguesa e a outra disciplina (…) deve ser tomada por unanimidade”. 

Nas competências gerais apresentadas no Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2001), como já foi referido, inclui-se uma 

explicitamente relacionada com o uso da língua portuguesa, a promover através 

das aprendizagens feitas em todas as áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares: “Utilizar de forma adequada a Língua Portuguesa em diferentes 

situações de comunicação” 

Contudo, e apesar dos documentos citados não deixarem margens para 

dúvidas no que concerne à relevância atribuída ao ensino/aprendizagem da 

língua portuguesa, salientando o seu carácter transversal, a verdade é que – 

devido a factores como o forte isolamento que ainda se vive nas escolas, a 

enorme relutância dos professores em relação à troca de experiências 

construtivas entre colegas e a falta de formação dos docentes neste domínio –, a 

operacionalização da transversalidade da língua portuguesa, envolvendo todas as 

áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, continua marcadamente 

comprometida. 

Odete Santos (1988) é da opinião de que todas as áreas curriculares 

constituem espaços de ensino/aprendizagem da língua portuguesa, o que quebra 

barreiras entre elas. 



Ainda segundo esta autora (Santos, 1988: 138), “cada área disciplinar, na 

perspectiva interaccional da aprendizagem, centrando os seus respectivos 

processos cognitivos e afectivos no jovem escolar é, também, espaço de ensino-

aprendizagem da língua materna, pela necessidade de esbater a linha de 

demarcação entre os conteúdos dos saberes – afectos às respectivas disciplinas 

– e a forma de que se revestem os discursos dos saberes, remetida para a aula 

de Português. Cada momento da aprendizagem é sempre um momento de 

compreensão/produção dos discursos que veiculam os saberes que se adquirem 

e, como tal, apreensão global e interactiva da forma e do conteúdo desses 

discursos, entidades indissociáveis que é preciso reconhecer e «tratar» como tal”. 

Assim, e tendo por base a ideia de que a experiência escolar é 

predominantemente uma experiência linguística e o facto de os alunos 

necessitarem de desenvolver competências para utilizar a língua, tanto escrita 

como falada, então, como educadores, devemos todos assumir responsabilidades 

no domínio da educação linguística e fazer desta um projecto transversal a todo o 

currículo. 

Para que tal seja possível, é necessário proporcionar aos docentes mais 

formação, apoios e incentivos para trabalharem em equipa, bem como levá-los a 

tomar consciência do facto de que este tipo de processo requer muita reflexão 

apoiada num acentuado espírito crítico. 

Neste contexto, relativo ao contributo que as restantes áreas curriculares 

poderá dar ao desenvolvimento de competências importantes para um melhor 

domínio da língua portuguesa, as áreas curriculares não disciplinares ocupam um 

lugar de destaque. 

No Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, relativo à Reorganização 

Curricular do Ensino Básico, podemos encontrar informação relativa à sua 

natureza e objectivos. 

Segundo o citado decreto, consideram-se as seguintes áreas curriculares 

não disciplinares: 

a) Área de Projecto, “que tem por objectivo a concepção, realização e 

avaliação de projectos, através da articulação de saberes de diversas áreas 

curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de 



acordo com as necessidades e os interesses dos alunos;” (Decreto-Lei nº 6/2001, 

al. a) nº 3 do artº 5º); 

b) Estudo Acompanhado, “que surge como um lugar de destaque para a 

aquisição de competências que permitam a apropriação pelos alunos de métodos 

de estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de 

capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das 

aprendizagens;” (Decreto-Lei nº 6/2001, al. b) nº 3 do artº 5º). 

c) Formação Cívica, “que surge como um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da educação para a cidadania, visando o desenvolvimento da 

consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no processo de 

formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com 

recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à 

sua participação, individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da 

comunidade.” (Decreto-Lei nº 6/2001, al. c) nº 3 do artº 5º).     

Segundo Abrantes (2002: 11), “a designação adoptada pelo Decreto-Lei 

acima citado, de áreas curriculares não disciplinares procura salientar que elas 

fazem parte integrante do currículo obrigatório para todos os alunos mas não são 

disciplinas no sentido em que não partem da definição prévia de um programa ou 

de um conjunto de temas, conhecimentos e métodos específicos, característicos 

de uma disciplina ou grupo de disciplinas. Para além do carácter não disciplinar, 

estas áreas assumem uma natureza transversal e integradora: são transversais 

no sentido em que atravessam todas as disciplinas e as áreas do currículo; são 

integradoras porque se constituem como espaços de integração de saberes 

diversos”. 

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 6/2001, estas áreas 

“devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares 

(…) e constar explicitamente do Projecto Curricular de Turma”.  

Ou seja, estas áreas devem ser articuladas através de actividades 

planificadas pelos órgãos dirigentes da escola, a concretizar em variados tempos 

e espaços. 



No caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, o facto de as áreas componentes 

do currículo serem identificados mas não estar determinado o número de horas a 

destinar a cada uma delas facilita esta visão total e integradora. 

Estas novas áreas foram criadas com o objectivo de desenvolver 

melhores condições para o desenvolvimento de competências relacionadas com o 

estudo pessoal, a reflexão e o debate sobre questões pertinentes na sociedade 

actual, ou seja, elas deverão permitir conduzir os alunos a uma elevada 

autonomia e sentido de responsabilidade. 

Segundo Abrantes (2002: 12), as novas áreas curriculares “podem ajudar 

a que a autonomia das escolas na esfera curricular assuma uma expressão mais 

significativa, contribuindo para que a construção local do currículo responda a 

necessidades, aspirações e interesses que não podem ser contemplados em 

determinações centrais, elaboradas a nível nacional”. 

É ainda de salientar que, visto a escola estar inserida numa determinada 

comunidade, estas áreas permitem fomentar o estabelecimento de parcerias 

relevantes nesse contexto. 

Ao mesmo tempo, estas novas áreas curriculares não disciplinares, não 

estando submetidas à abordagem de conteúdos específicos previamente 

programados, anunciam-se como espaços excepcionais para desenvolver temas 

transversais com as áreas curriculares disciplinares.  

Com efeito, no âmbito destas áreas curriculares não disciplinares, podem 

ser abordados temas ou conteúdos de qualquer área curricular disciplinar, pois, 

devido à sua natureza transversal e ao facto de contribuírem para o 

desenvolvimento de atitudes e valores nos alunos, elas constituem um espaço 

ideal onde tudo pode ser exposto, interrogado e desenvolvido, patenteando assim 

o seu carácter multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 

Ainda que, nos documentos oficiais, a natureza e os objectivos destas 

áreas curriculares não disciplinares sejam apresentados de forma clara, na prática 

diária nas escolas sentem-se dificuldades na sua implementação. 

Por conseguinte, algumas editoras produziram materiais visando orientar 

a concretização desses mesmos objectivos, que fornecem algumas pistas de 

orientação relativas à forma de actuar nestes novos espaços curriculares.  



Aliás, é de salientar que a proposta de pistas contaria a ideologia 

associada à criação das áreas curriculares não disciplinares, que pressupõe a sua 

associação a outras áreas curriculares, de natureza curricular, e não a sua 

abordagem isolada. 

Para a área curricular não disciplinar de Estudo Acompanhado são 

sugeridas actividades relacionadas com a aquisição e desenvolvimento de hábitos 

pessoais e de estudo, tais como pesquisar informação em fontes diversas, 

aprender a fazer resumos, trabalhar autonomamente ou em equipa, etc.  

Para a área de Formação Cívica, sugere-se o desenvolvimento de temas 

fundamentais para que os alunos desenvolvam competências de índole cívica e 

social.  

Para a Área de Projecto, sugere-se a abordagem de textos escritos 

relacionados com temas estudados pelos alunos e que sejam do seu interesse 

pessoal. 

 

1.4. Trabalhar competências: mudanças necessárias  

Ultimamente tem vindo a ser desenvolvida a ideia de que os saberes 

circunscritos a eles próprios não são capazes de guiar a acção humana, ou seja, 

só têm valor quando integrados nas competências. 

Do ponto de vista didáctico, esta ideia pressupõe um outro tipo de 

currículo, que valorize menos o cumprimento dos programas e enalteça a criação 

de situações que beneficiem a contextualização das tarefas escolares. 

Segundo Meirieu, citado em Valadares (2003: 22), “o trabalho por 

situações-problema não pode utilizar os meios de ensino actuais. O lugar 

ocupado pelos cadernos de exercícios e pelas fichas terá de ser parcial e 

progressivamente substituído por situações interessantes e ao mesmo tempo 

realistas, tendo em conta a idade, o nível dos alunos, o tempo de que se dispõe e 

as competências que se quer desenvolver”. 

Assim, a construção dos saberes e o desenvolvimento das competências 

deverão ser concretizados através da resolução de problemas práticos. 

Actividades ligadas à organização de debates e à implementação de projectos 

relacionados com os interesses dos alunos podem e devem ocupar um lugar de 



destaque num novo modelo de ensino, mais adequado à moderna sociedade e 

centrado no desenvolvimento de competências.  

É indispensável motivar os alunos para este tipo de trabalho, levando-os 

a implicarem-se mais e de uma forma mais activa no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Posto isto, é obvio que os professores têm que assumir uma postura 

diferente daquela a que estão habituados, ou seja, a necessidade de desenvolver 

competências nos alunos vai originar o desenvolvimento de competências 

organizacionais por parte dos professores, favoráveis a uma gestão curricular 

mais adequada às necessidades e interesses dos seus alunos. 

Para tal, a Escola deve assegurar a existência de professores e 

funcionários motivados para o exercício de uma profissionalidade renovada, 

comportando novos desafios. Deve também contar com o apoio de pais e 

comunidades cada vez mais envolvidos na vida escolar. Só assim será possível 

formar cidadãos responsáveis e profissionais competentes. 

Por conseguinte, torna-se importante edificar redes de comunicação, 

tanto no interior como no exterior da escola, para que o desenvolvimento de 

competências possa ter por base situações reais, guiadas pela descoberta de 

obstáculos e pela sua consequente ultrapassagem. 

É imprescindível que a escola crie contextos apropriados ao 

desenvolvimento de competências individuais.  

No entanto, convém destacar que, segundo Le Boterf (citado em Correia, 

1998:17), “a competência colectiva não é susceptível de ser alcançada pela 

simples adição de competências parciais ou adquiridas por si próprias, sem 

relação com uma visão de conjunto das suas relações mútuas”. 

É evidente que esta perspectiva de um processo de ensino/aprendizagem 

centrado no desenvolvimento de competências pressupõe novas maneiras de 

avaliar.  

Perrenoud (citado em Valadares, 2003: 24), “considera ser impossível 

avaliar competências de maneira padronizada”. Este autor defende que se deve 

abdicar das formas tradicionais de avaliar, baseadas no recurso a exames e 

fichas de avaliação.  



Segundo este autor, Perrenoud (citado em Valadares, 2003: 24), “as 

competências devem ser avaliadas segundo as situações, sendo de admitir ritmos 

diferentes. Ao avaliar, o professor deve evitar fazer comparações entre os alunos, 

mas sim entre a tarefa a realizar, o que o aluno fez e o que ele faria se fosse mais 

competente”.  

Este tipo de observação pode também ser complementado através da 

avaliação de relatórios e portefólios ou de outros documentos que facilitem a 

obtenção de informação sobre as competências desenvolvidas. 

Torna-se, assim, indiscutível que a avaliação nos moldes tradicionais 

deve ser substituída por um tipo de avaliação muito mais personalizado, 

motivador e interessante. Deve também assumir uma vertente muito mais 

formativa, em detrimento da vertente sumativa tradicionalmente privilegiada. 

Neste sentido, torna-se inadiável a mudança de postura por parte dos 

docentes, deixando de avaliar conhecimento e passando a avaliar competências 

reveladas através da participação em projectos. 

Para que tal seja possível, é necessário facultar formação adequada e 

actualizada aos docentes, de modo a prepará-los para esta nova abordagem da 

gestão curricular e da avaliação. 

Deste modo, parece-nos pertinente enfatizar a ideia de que esta nova 

abordagem do processo de ensino/aprendizagem centrada no desenvolvimento 

de competências implica uma notável transformação da prática docente, assente 

em alguns princípios inovadores que passamos a referir: 

- a necessidade de considerar os seus conhecimentos como inacabados,  

mantendo um constante espírito de pesquisa; 

 - a necessidade de saber mobilizar os conhecimentos necessários de 

acordo com as circunstâncias, marcadas pelos interesses e necessidades 

específicos dos alunos com quem é preciso interagir em cada contexto; 

- a necessidade de trabalhar a partir de questões e problemas reais, 

desenvolvendo projectos com os alunos e recorrendo, na sua implementação, a 

materiais e recursos interessantes e inovadores; 



- a necessidade de apoiar as práticas pedagógicas numa planificação 

flexível e pertinente, que possa ser modificada sempre que a situação assim o 

exigir; 

- ainda a necessidade de promover uma avaliação de índole formativa. 



CAPÍTULO 2 - A TRANSVERSALIDADE DA COMPREENSÃO NA L EITURA 

 

2.1. Conceito de compreensão na leitura 

O que é ler?  

Segundo Inizian, citado em André (1996:21) “É ter acesso ao 

pensamento de alguém, sem outro recurso além da escrita.” 

Para G. Belbenoit, citado em André (1996:22) “Ler é construção activa, 

procedendo por hipóteses e verificações, percepção objectiva: é este conjunto 

que faz a leitura”.  

Para André (1996:22), “ Ler é a apropriação, pelo leitor, de uma 

mensagem à luz dos seus interesses de momento e das vivências mais recentes 

e transformar essa mensagem numa resposta aos anseios pessoais”. 

Para Mialaret (1966: 3), “saber ler é ser capaz de transformar uma 

mensagem escrita numa mensagem sonora segundo leis bem precisas; é 

compreender o conteúdo da mensagem escrita, e de julgar e apreciar o seu valor 

estético”. 

Estas definições relativas ao acto de ler não deixam quaisquer dúvidas 

sobre a sua complexidade.  

A leitura sendo uma actividade bastante complexa é também uma 

actividade que envolve a compreensão por parte do leitor, não se reduzindo a 

uma simples actividade de recepção. 

Ler, sob o ponto de vista mais redutor é, na verdade, uma técnica de 

decifração.  

Mas, numa acepção mais abrangente, ler é também compreender, julgar, 

apreciar.  

Assim, se, de uma forma simplista, ler é apenas decifrar as palavras de 

um determinado texto e atribuir-lhes um dado resultado, num campo mais 

abrangente, segundo Constance Weaver (citada em Sá, 2004: 14), “ ler implica 

também compreender e, para isso, é necessário não só extrair sentido do texto, 

mas também ser capaz de emprestar sentido ao texto lido, invocando, a propósito 

do seu tema, os conhecimentos que a nossa experiência de vida e as nossas 

leituras precedentes nos permitiram adquirir”. 



Uma leitura fluente resulta da junção de todas estas operações, o que 

resulta numa actividade bastante complexa. 

Ao ler, o leitor executa um acto de conhecer o mundo. Na realidade, uma 

das finalidades básicas da leitura é a apreensão dos significados veiculados no 

material escrito, ou seja, a compreensão das ideias expostas por escrito. 

Numa situação de leitura, estão presentes apenas dois elementos: um 

leitor e um documento escrito, que transmite uma mensagem. Mas é também 

necessário ter em conta o autor do texto, apesar de este não estar presente. 

Segundo Silva (1991: 45), “compreender a mensagem, compreender-se 

na mensagem e compreender-se pela mensagem, são os três propósitos 

fundamentais na leitura, que em muito ultrapassam quaisquer aspectos 

utilitaristas (…) da comunicação leitor-texto. Ler é, em última instância, não só 

uma ponte para a tomada de consciência, mas também um modo de existir no 

qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registada pela escrita e 

passa a compreender-se no mundo.” 

No entanto, a leitura serve certas finalidades práticas, que lhe conferem 

utilidade. 

Segundo Gonçalves, citado em Sá (2004: 13): “a leitura é um meio de 

aquisição de todo o saber escolar e extra-escolar. Não é um fim em si próprio. 

Aprendi a ler e agora leio para aprender”. 

 

2.2. A importância da compreensão na leitura no cur rículo do Ensino Básico  

Numa obra fundamental para a caracterização do actual sistema 

educativo português, Inês Sim-Sim e co-autoras (Sim-Sim et al., 1997: 11) 

chamam a atenção para o facto de que “Todas as pessoas – crianças, jovens e 

adultos – devem poder beneficiar de oportunidades educativas, orientadas para 

responder às necessidades educativas básicas. Estas necessidades 

compreendem os instrumentos de aprendizagem essenciais (como a leitura, a 

escrita, a expressão oral, o cálculo e a resolução de problemas) e, também, os 

conteúdos básicos de aprendizagem (como os conhecimentos, as capacidades, 

os valores e as atitudes) necessários aos seres humanos para poderem 

sobreviver, desenvolver plenamente as capacidades, viver e trabalhar com 



dignidade, participar por inteiro no desenvolvimento, melhorar a qualidade das 

suas vidas, tomar decisões fundamentadas e prosseguir a sua aprendizagem.” 

Neste sentido e retomando ainda ideias expressas por estas autoras 

(Sim-Sim et al., 1997: 11):“A educação básica, mais do que um fim em si própria, 

é a base de uma educação e de um desenvolvimento humano permanentes sobre 

os quais os países podem construir, de modo sistemático, níveis e formas mais 

avançadas de educação e de formação”.  

Obviamente, no contexto da educação básica, em Portugal, o 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa ocupa um lugar de destaque. 

De facto, ser capaz de comunicar, oralmente e por escrito, de forma 

adequada implica adquirir e desenvolver competências essenciais, quer para o 

sucesso escolar do indivíduo, quer para a sua adequada integração sócio-

profissional, implicando o exercício de uma cidadania crítica, logo activa. 

Por sua vez, o ensino da compreensão na leitura ocupa um lugar de 

destaque no âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 

Com efeito, o saber e a experiência (de índole científica, tecnológica ou 

cultural) utilizam a expressão escrita como veículo de excelência para a sua 

divulgação e promoção. Logo, a leitura impulsiona a descoberta e a difusão do 

conhecimento. 

Segundo Silva (1991: 41), “a incrementação das experiências do 

indivíduo depende das diferenças de conhecimento entre as pessoas que 

convivem socialmente. A cultura e a ciência parecem caminhar através da 

diferenciação progressiva ou de desdobramento crescente, nunca através de 

estagnação homogeneizadora. Assim, a aquisição de novas informações e a 

consequente expansão de horizontes decorrentes de leituras eclécticas vão se 

tornar instigadoras de diálogos mais frequentes e de comunicações mais 

autênticas”. 

Deste modo, ler é participar, de forma mais crítica e activa, na 

comunicação humana. A leitura é uma forma de encontro entre o homem e a sua 

realidade sócio-cultural.  



Contudo, não podemos esquecer que, actualmente, o professor de 

Língua Portuguesa tem em mãos um público cada vez mais heterogéneo, em 

termos sócio-culturais. 

Diferenças desta natureza conduzem à diversidade de representações 

sobre a leitura e, consequentemente a diferentes hábitos e práticas neste 

domínio.  

Este é um problema bastante complexo, visto a compreensão na leitura 

ocupar um lugar de destaque na formação dos indivíduos. 

Maria da Graça Pinto (citada em Sá, 2004: 13) refere que “a leitura não 

deve ser uma prática apoiada na mera decifração, ela deve ser sim uma leitura-

compreensão, capaz de evocar no leitor as potencialidades do material impresso 

e o alargamento dos seus conhecimentos e da sua imaginação, permitindo-lhe 

também o acesso às mais variadas formas de escrita. Na verdade, quanto mais 

diversificado for o material escrito com que o leitor estiver familiarizado, mais apto 

estará, quer na escola, quer no espaço complementar à escola que é afinal a vida 

(laboral ou não), a resolver e a questionar os problemas do quotidiano que 

passam pela escrita”.  

Neste contexto, a área curricular disciplinar de Língua Portuguesa tem 

um papel de destaque e grandes responsabilidades, dado ser a principal 

responsável pelo processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 

Mas o facto de ser a principal responsável não faz dela a única 

responsável. 

Tendo em conta que a experiência escolar é também uma experiência 

linguística e que todos os alunos precisam de desenvolver aptidões para 

funcionar com a língua escrita e falada, então deve ser objectivo de todos os 

professores contribuir para o desenvolvimento de competências em língua 

portuguesa e, particularmente, no domínio da comunicação, oral e escrita. 

Tal significa que, nas aulas de todas as áreas curriculares, disciplinares e 

não disciplinares, tem lugar o desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura, pois compreender textos de todas as áreas deve ser um 

objectivo partilhado por todos os docentes. 



É também verdade que, na sociedade moderna e tendo em conta o que 

se sabe actualmente sobre a leitura, a Escola passou a ser vista como apenas 

uma das instituições responsáveis pela sua promoção. Parafraseando Goethe, a 

aprendizagem da leitura é uma tarefa para a vida inteira. 

No entanto, é consensual a ideia de que à Escola cabe o papel de 

principal mediadora na gestão da informação recebida através da leitura, 

transformando-a em conhecimento. É à escola que compete fornecer aos alunos 

as ferramentas necessárias para fazer a gestão da informação adquirida e a 

triagem entre o que é realmente importante e o que é supérfluo.  

Para tal, é necessário dominar seguramente a língua portuguesa, dado 

ser “um instrumento essencial de cidadania: o cidadão necessita de a dominar 

para se informar, para estudar, para desempenhar actividades profissionais que 

exigem qualificação científica ou técnica diferenciada, para aceder a produtos 

culturais, para se comportar adequadamente nas situações institucionais em que 

é chamado a interagir verbalmente e a exprimir-se por escrito” (Sim-Sim et al.: 

1997: 28). 

Ainda segundo as mesmas autoras: “ na perspectiva da educação básica, 

é função da escola fazer de cada aluno um leitor fluente e crítico, capaz de usar a 

leitura para obter informação, organizar o conhecimento e usufruir do prazer 

recreativo que a mesma pode proporcionar” (Sim-Sim et al.: 1997: 28). 

Como é referido no programa de Língua Portuguesa para o 1º Ciclo do 

Ensino Básico (Ministério da Educação, 1990), quando ingressam neste nível de 

ensino, muitas crianças já fizeram descobertas sobre a linguagem escrita e essas 

mesmas descobertas poderão vir a ser importantíssimas e facilitadoras do 

sucesso escolar, nomeadamente no que diz respeito à leitura. 

Esta concepção de aprendizagem precoce da leitura também está 

presente nas orientações curriculares para a educação pré-escolar (Ministério da 

Educação, 1997: 65-66), onde se afirma que: “não há hoje em dia crianças que 

não contactem com o código escrito e que, por isso, ao entrar para a educação 

pré-escolar não tenham já algumas ideias sobre a escrita. Ao fazer, neste 

domínio, referência à abordagem escrita, pretende-se acentuar a importância de 

tirar partido do que a criança já sabe, permitindo-lhe contactar com as diferentes 



funções do código escrito. Não se trata de uma introdução formal e clássica à 

leitura e à escrita, mas de facilitar a emergência da linguagem escrita. Esta 

abordagem à escrita situa-se numa perspectiva de literacia enquanto competência 

global para a leitura no sentido da interpretação e do tratamento da informação 

que implica a “leitura” da realidade, das “imagens” e de saber para que serve a 

escrita, mesmo sem saber ler formalmente.  

Contudo, Teixeira e Viana (2002: 28) afirmam que “o contacto que temos 

tido com pais e professores mostra-nos que esta concepção de leitura está longe 

de ser generalizada. Uns e outros consideram (salvo raríssimas excepções) que 

só quando a criança ingressa no ensino formal (1º Ciclo) é que vai aprender a ler. 

Alguns educadores e professores afirmam peremptoriamente que é até 

contraproducente que a criança ‘aprenda a ler’ antes do 1º ano de escolaridade. É 

evidente que estas afirmações têm subjacente uma concepção de aprendizagem 

da leitura no sentido formal e clássico’ sentido este que é negado nas Orientações 

Curriculares”.  

Vale a pena chamar ainda atenção para um estudo levado a cabo por 

Cardoso (1999), que revela que, na realidade, as práticas dos professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico estão ainda muito centradas na concepção da leitura e da 

escrita como actividades particularmente perceptivas. Assim, consideram que a 

preparação para a aprendizagem da leitura e da escrita apenas requer o 

desenvolvimento de competências perceptivas e motoras. 

Contudo, as actuais concepções sobre a natureza da leitura põem em 

causa estas representações e as práticas pedagógico-didácticas delas 

decorrentes. 

De facto, a ideia de leitura associada apenas à descodificação está 

totalmente ultrapassada. Ganhou terreno a associação da leitura também à 

compreensão, conduzindo à selecção da informação pertinente em detrimento da 

informação supérflua.  

Deste modo, embora o processo de descodificação seja essencial para 

compreender o texto, na realidade não é suficiente, porque é necessário 

compreender o sentido do texto e relacioná-lo com a sua própria realidade. 



Segundo Ana Isabel Andrade e Maria Helena Araújo e Sá (citadas em Sá, 

2004: 15): “a actividade de compreensão é encarada (…) como uma actividade 

multidimensional que visa a construção pelo sujeito leitor de uma representação 

semântica do texto em função dos seus projectos e objectivos pessoais de leitor, 

dos seus conhecimentos anteriores e de vários outros factores (afectivos, 

intelectuais, experienciais). 

Esta actividade compreende duas dimensões fundamentais: uma 

relacionada com a linguagem e outra cognitiva, estando esta última ligada à 

mobilização de processos mentais que se desenvolvem a partir de produtos 

verbais presentes no texto, mas que se relacionam também com outras 

dimensões de funcionamento do sujeito. Por outras palavras, podemos dizer que 

a actividade de leitura (e não meramente o acto de ler…) é constituída por um 

conjunto de processos que fazem interagir diferentes competências relacionadas 

com a linguagem (linguísticas, discursivas, referenciais) e cognitivas, em que o 

conhecimento do mundo que o leitor possui desempenha um papel importante 

(…)”. 

Para Sá (2004: 14), citando Walter Kintsch, “o processo de compreensão 

de textos, encontra-se dividido em várias fases, tais como: identificar as palavras; 

fazer a análise sintáctica do discurso; fazer a análise semântica do discurso, para 

aceder ao seu conteúdo conceptual ou proposicional, ou seja, ao seu sentido; 

fazer a análise pragmática, que possibilita encontrar o tema, as ideias mais 

importantes e fazer a análise funcional do discurso, que possibilita determinar a 

intencionalidade”. 

Todas estas operações devem ser desenvolvidas na sala de aula. 

Como nos diz Gabriel Gonçalves (citado em Sá, 2004: 17), a leitura tem 

três objectivos principais: 

- “ler e aprender a ler (leitura básica ou fundamental); 

- usar a leitura para aprender (leitura informativa ou funcional); 

- ler para se distrair (leitura recreativa).” 

Assim, para que os alunos adquiram gosto pela leitura, tornando-se 

verdadeiros leitores, é necessário que todos os aspectos por nós descritos 



anteriormente sejam tidos em conta durante a planificação das actividades 

lectivas associadas à compreensão na leitura e na sua concretização. 

 

2.3. Operacionalização da transversalidade da língua  portuguesa associada 

à compreensão na leitura 

É através do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, processo que é, 

sobretudo (mas não de forma exclusiva, como já foi referido), da responsabilidade 

da área curricular disciplinar do mesmo nome, que cada aluno, em cada ciclo de 

escolaridade, pode garantir o desenvolvimento de competências específicas, no 

domínio do modo oral (compreensão e expressão oral), do modo escrito 

(compreensão e expressão escrita) e do conhecimento explícito da língua. 

Inês Sim-Sim, Inês Duarte e Maria José Ferraz (1997: 48) definem cinco 

competências nucleares, a desenvolver durante a educação básica, através do 

ensino aprendizagem da língua portuguesa: a compreensão do oral, a leitura, a 

expressão oral, a expressão escrita e o conhecimento explícito da língua. 

No que se refere especificamente à leitura, é necessário desenvolver nos 

alunos não só competências em compreensão na leitura, mas também motivação 

para a leitura, que lhes permitam criar hábitos de leitura, conduzindo à autonomia 

neste domínio da comunicação. 

Só deste modo se mostrarão, no futuro, capazes de ler de forma fluente, 

seleccionando estratégias adequadas aos seus objectivos. 

Uma das competências específicas, referidas no Currículo Nacional do 

Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001: 34), a nível do 1º Ciclo do Ensino 

Básico é: Capacidade para decifrar de forma automática cadeias grafemáticas, 

para localizar informação em material escrito e para apreender o significado 

global de um texto curto. 

Para que tal seja exequível, é imprescindível que os alunos desenvolvam 

a capacidade para reconstruírem o significado de um texto, de forma mental, 

esclarecendo dúvidas bem como conseguir fazer inferências de sentidos  que não 

estão tão explícitos. 

Deste modo, uma das preocupações da área curricular disciplinar de 

Língua Portuguesa é envolver os alunos em experiências de aprendizagem 



associadas à compreensão na leitura, para que possam ser asseguradas e 

desenvolvidas competências neste domínio. 

Assim sendo, os alunos devem ser envolvidos em situações educativas 

que exijam o recurso a esta actividade, dentre as quais destacamos as que 

implicam ler vários tipos de textos, em voz alta ou silenciosamente, e fazer 

pesquisa bibliográfica, com o objectivo de localizar determinado tipo de 

informação e de a transformar em conhecimento mobilizável. 

É ainda de referir que as competências em compreensão na leitura que 

os alunos desenvolvam no âmbito desta área curricular disciplinar serão, 

certamente, utilizadas nas actividades desenvolvidas nas restantes áreas 

curriculares (disciplinares e não disciplinares), garantindo seu sucesso escolar, e 

no contexto extra-escolar, contribuindo para a sua futura integração sócio-

profissional. 

Daí o interesse em abordar o desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura de forma transversal, transdisciplinar. 

Assim, são exemplos da promoção da transversalidade da língua 

portuguesa a leitura de diversos tipos de texto e a pesquisa de informação em 

diversas fontes e diferentes géneros de material escrito, de modo a ser 

transformada em conhecimento mobilizável. 

Teixeira e Viana (2002: 9) realçam a transversalidade da compreensão 

na leitura ao afirmarem que o ensino/aprendizagem da compreensão na leitura 

deve levar a “aumentar as competências instrumentais, mas também a tornar o 

indivíduo capaz de funcionar adequadamente como cidadão, consumidor e 

produtor, compreendendo as mudanças no mundo, e os seus efeitos em cada um 

de nós”.  

Ou seja, um indivíduo capaz de compreender aquilo que lê deixa de ser 

um mero reprodutor da realidade, para interagir nela, deixa de obedecer 

cegamente ao que lhe é imposto e passa a formular juízos críticos, dando uma 

opinião com consciência. Logo, quem compreende o que lê torna-se mais capaz 

de responder de forma precisa à realidade social em constante mutação. 

No caso específico do 1º Ciclo do Ensino Básico e no que se refere à 

compreensão na leitura, o primeiro grande objectivo a atingir centra-se na 



aquisição e automatização dos mecanismos básicos de extracção de significado 

do material escrito. 

Ainda neste nível de ensino, é imprescindível associar o domínio dos 

mecanismos básicos da leitura – inevitavelmente associados à decifração –, ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, que implica 

também que se trabalhe a motivação para a leitura.  

Para a consecução destes grandes objectivos, são definidos os seguintes 

níveis de desempenho (cf. Sim-Sim et al., 1997: 59): 

- fazer a leitura silenciosa de um texto; 

- ler em voz alta, com clareza; 

- identificar as ideias principais de um texto; 

- localizar no texto a informação pretendida;  

- antecipar conteúdos a partir de capas, gravuras, títulos e primeiras 

linhas; 

- tomar a iniciativa de ler. 

Cristina Manuela Sá (2007b) propõe um conjunto de estratégias 

centradas na motivação para a leitura, visando despertar nas crianças o desejo de 

se tornarem leitores permanentes e autónomos, a par de estratégias 

especificamente centradas no desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura, associadas à exploração de qualquer tipo de texto. 

No primeiro grupo de estratégias, centradas na motivação para a leitura, 

encontramos algumas sugestões de actividades que já são seguidas nas nossas 

escolas com alguma frequência, tais como: ler em voz alta textos escritos pelo 

aluno para os colegas (actividade que promove a motivação para a escrita e para 

a leitura); rodear os alunos de um universo de leitura (por exemplo, lendo alto 

para os alunos ou convidando alguém para o fazer ou ainda trazendo para a sala 

de aula elementos de transmissão de leitura, tais como cassetes áudio, vídeo, 

DVDs). É ainda salientada a importância de ter na sala de aula “o cantinho da 

leitura” ou a “biblioteca de turma”, onde os alunos poderão manusear os livros, 

sendo estimulados a ler sempre que possível. 

São também apresentadas orientações relativa a actividades ainda pouco 

praticadas nas nossas escolas, tais como variar as experiências de leitura dos 



alunos (comparando textos lidos e a linguagem desses mesmos textos com 

outros do mesmo género e ler diferentes tipos de textos com finalidades 

diferentes, tais como: obter informações, seguir instruções, etc). 

São ainda dadas indicações no sentido de promover a partilha de 

experiências na leitura (lendo em voz alta para os outros, comentando o sentido 

de determinadas palavras e passagens de um texto, tecendo comentários sobre 

esses mesmos textos e cruzando a leitura com outras actividades relativas ao 

tratamento da língua, por exemplo, escrever a partir de textos lidos, 

desenvolvendo desta forma o espírito crítico). 

Há ainda um segundo grupo de estratégias, mais centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, que visam 

desenvolver a compreensão de textos a vários níveis: apreensão das ideias 

expressas pelo texto, identificação das ideias principais do texto e identificação da 

estrutura do texto. 

Também nas sugestões associadas a estas estratégias encontramos 

algumas já bastante postas em prática nas nossas escolas e outras menos 

praticadas. 

De entre as mais frequentes passamos a destacar: recontar os textos 

lidos; ordenar elementos dos textos lidos (partes de frases, frases, parágrafos, 

partes do texto, etc); identificar o tema do texto lido e as ideias principais e 

secundárias do mesmo; treinar a leitura silenciosa (com o objectivo de identificar 

as ideias principais); levar os alunos a formularem perguntas sobre o texto; cruzar 

a leitura com outras actividades relativas ao tratamento da língua (por exemplo, 

escrever a partir de textos lidos), ou outras formas de expressão (por exemplo, 

dramatizar, mimar, ilustrar, musicar textos lidos ou passagens destes; fazer 

previsões a partir do título do texto e associar partes do texto a enunciados que 

resumem o seu conteúdo. 

De entre as directrizes menos seguidas destacam-se: identificar ligações 

(explicitas e implícitas) entre partes de frases, frases, parágrafos, partes do texto, 

etc; fazer inferências de vários tipos de textos a partir dos textos lidos; e todas as 

sugestões relacionadas com a identificação da estrutura característica de um 

dado tipo de texto. 



Todavia, ainda são vários os entraves que se interpõem na 

operacionalização da transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

Um dos principais obstáculos está relacionado com a estreita ligação que 

ainda existe entre as práticas lectivas do professor e os manuais. Torna-se 

imprescindível deixar de trabalhar apenas com os manuais, que, embora sirvam 

para ler, interpretar e descodificar textos, não estimulam os alunos a elaborarem, 

expandirem, construírem e criticarem um certo texto lido, como revela um estudo 

efectuado por Sousa (1999). 

Na realidade, a nossa escola deve promover um outro tipo de gestão do 

currículo, que favoreça mais as situações-problema, que valorize a 

contextualização das aprendizagens escolares, em detrimento do 

desenvolvimento linear dos programas e da utilização acrítica dos manuais 

escolares. 

A este entrave juntam-se ainda a reduzida prática da reflexão e a quase 

inexistente troca de ideias e experiências por parte dos professores.  

A estes entraves ainda se adicionam o facto de o Ministério da Educação 

lançar as reformas sem fornecer aos docentes formação adequada para as 

poderem cumprir com êxito e a falta de iniciativa destes para se actualizarem no 

sentido de darem respostas às novas necessidades do ensino. 

Segundo Valadares (2003: 24): “urge a formação adequada dos 

professores (…) que permita uma verdadeira articulação entre teorias e práticas, 

tornando possível a mudança. (…) Parece-nos seguro afirmar que a abordagem 

por competências pressupõe uma considerável transformação da relação dos 

professores com o saber, das suas práticas lectivas e das suas competências 

profissionais”. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - O PROJECTO DA GESTÃO FLEXÍVEL DO CURRÍ CULO E O 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 

 

3.1. Princípios básicos do Projecto da Gestão Flexí vel do Currículo 

No nosso país, à semelhança de tantos outros, o desenho tradicional do 

currículo corresponde a um conjunto de disciplinas, muitas vezes totalmente 

desajustado das necessidades reais dos alunos. 

Recentemente, foram introduzidas mudanças significativas nas 

concepções relativas ao currículo e sua gestão. 

Graças a essas mudanças, actualmente o currículo é visto como muito 

mais do que um conjunto de aprendizagens e saberes: é um dos instrumentos ao 

serviço da escola para a ajustar à realidade.  

Assim, Roldão (1999a:23) define o currículo “como o conjunto de 

aprendizagens que socialmente se pretende e se espera que a escola promova e 

garanta a todos os cidadãos”. 

Actualmente, os professores, os alunos e todas as relações escolares 

vivem num tempo de vertiginosa mudança. Essa mudança apresenta-se como um 

reflexo das sucessivas mutações das sociedades contemporâneas.  

Neste sentido, o professor deve estar atento e preparado para 

desenvolver uma competência desafiadora e traduzível numa atitude de 

interpretação, compreensão e, sobretudo, de concretização crítica, para assim 

acompanhar essas sucessivas transformações sociais.  

Este clima é ainda agravado pela confluência de outros factores, tais 

como: o ritmo acelerado da vida individual, a formação adequada e necessária 

que por vezes falta, os diferentes tipos de investimento fundamentais que nem 

sempre se conseguem, entre outros… 

Acima de tudo é necessário ter em conta que, até há bem pouco tempo, o 

professor era o dono da palavra e de um ensino baseado em verdades absolutas 

e intocáveis. Hoje, essa realidade alterou-se quase de forma radical. O saber do 

professor concorre com todos os saberes transversais da sociedade, desde a 

revista científica e as conversas entre grupos de pares até aos mais triviais jogos 

de computador. 



Nos últimos trinta anos, muita coisa mudou em Portugal, nomeadamente 

na educação.  

Uma das mudanças importantes foi a adopção generalizada do termo 

currículo, que era praticamente desconhecido até aos anos 60.  

Este conceito tem vindo a ser alvo de estudos cada vez mais 

abrangentes, que deram origem a um campo de investigação integrado na área 

científica da Educação. 

Pacheco (1996: 21) afirma que “Hoje em dia, o currículo é reconhecido 

como uma área do saber educativo indispensável na formação de professores.”  

São várias as definições de currículo que é necessário ter em conta 

actualmente.  

Currículo, proveniente do latim curriculum, significa caminho, 

continuidade, percurso a seguir, em constante mudança na dialéctica entre a 

passagem de uma geração para outra numa dada sociedade. 

Segundo Vicente (2004: 69), no paradigma tradicional, o currículo do 

ensino básico em Portugal coincidia com o “programa do ensino básico”. O 

programa era tomado como um documento inflexível, que deveria ser cumprido 

obrigatoriamente em todas as escolas. Esta imposição impedia que o programa 

fosse adaptado aos ritmos e às características de cada realidade escolar, motivo 

pelo qual passou a ser contestado. 

Ainda segundo Vicente (2004: 69), “Com a recente reorganização 

curricular, prevista no Decreto-Lei nº 6/2001, propõe-se uma nova e ampla visão 

do currículo, que integra o tradicional programa. Embora o programa se mantenha 

inalterado, propõe-se uma maior flexibilidade na sua exploração, passando a ser 

possível uma gestão do currículo que permite adaptá-lo à realidade de cada 

turma.”  

Para Zabalza (2003: 12), “o currículo é o conjunto de pressupostos de 

partida, das metas que se desejam alcançar e dos passos que se dão para as 

alcançar; é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, etc. que são 

considerados importantes para serem trabalhados na escola, ano após ano”. 



Por outras palavras, Zabalza compreende o currículo como o conjunto de 

acções desenvolvidas, dentro ou fora da escola, no sentido de construir 

“oportunidades para a aprendizagem”. 

 Outra forma de perspectivar o currículo é a de Pacheco (1996: 21), que o 

entende como “um processo contínuo de decisão, (…) uma construção que ocorre 

em diversos contextos a que correspondem diferentes fases de concretização e 

que se situa, entre as perspectivas macro e micro curricular.”  

De acordo com o mesmo autor (Pacheco, 2001: 16), o currículo incorpora 

duas definições que se contrapõem: “uma formal, como um plano previamente 

planificado a partir de fins e finalidades; outra informal, como um processo 

decorrente da aplicação do referido plano.” 

Já Idália Sá-Chaves, (Sá-Chaves, 2000) atribui outras denominações a 

estas dimensões do currículo. Aplica à dimensão formal a designação de currículo 

instituído e à dimensão informal a designação de currículo instituinte.  

Partindo da dimensão instituída, o professor desenvolve competências 

nos seus alunos, tendo em conta as características específicas de cada um deles, 

embora também tenha de ter em conta o currículo instituído e os programas 

nacinais.  

É devido a esta interacção entre as dimensões instituída e instituinte do 

currículo que podemos abordar a noção de desenvolvimento curricular.  

Parafraseando Pacheco (2001: 25), “o termo Desenvolvimento Curricular 

é utilizado para expressar uma prática dinâmica e complexa, que se processa em 

diversos momentos e em diferentes fases, de modo a formar um conjunto 

estruturado, integrando quatro componentes principais: justificação teórica, 

elaboração/ planeamento, operacionalização e avaliação”. 

Apesar da complexidade do conceito de currículo e dos inúmeros autores 

que sobre ele se pronunciam, todos eles convergem, segundo Sá-Chaves (2000: 

31), na seguinte noção: “o conceito de currículo na sua máxima abrangência 

parece apontar para um espaço de mediação múltipla entre o aluno e 

conhecimento, entre professor e conhecimento, entre aluno e professor e entre 

este microcontexto relacional e os outros níveis contextuais que constituem a sua 



envolvente física, social e cultural e nos quais todos os elementos se encontram 

em constante desenvolvimento e em interacção permanente”.  

Uma outra dimensão a considerar no âmbito desta problemática é o facto 

de as desigualdades sociais se espelharem directamente na escola. 

Na escola pública, temos uma população numerosa e também 

heterogénea do ponto de vista socioeconómico e cultural: diferenças de idade, de 

valores, de hábitos, de origens regionais, sociais e culturais. 

Num contexto social tão diversificado, os preconceitos e as ideologias 

dominantes somente podem ser superados com muito trabalho por parte de todos 

os participantes no processo educativo: responsáveis educativos das escolas, 

professores, pessoal não docente, alunos, encarregados de educação, a 

comunidade em que a escola se insere. Obviamente, neste contexto, cabe aos 

professores uma grande responsabilidade. 

O currículo da escola deve partir do conhecimento prévio dos alunos e 

não de um elenco de conteúdos seleccionados por órgãos educacionais 

superiores. Está nas mãos do professor utilizar a flexibilidade do currículo para o 

adaptar a todos os seus alunos, tendo em conta as suas necessidades, 

motivações, expectativas, realidades, etc.  

Como fazer um trabalho pedagógico na escola que permita ao aluno 

assumir posições diante dos problemas que enfrenta na família, no trabalho, na 

escola e nas instituições das quais participa ou que poderá vir a participar, 

aumentando o seu nível de consciência sobre as suas responsabilidades e 

direitos sociais, participando efectivamente de uma transformação social?  

É neste contexto que entra em acção a chamada diferenciação curricular.  

O professor deve ter a perfeita consciência de que, dentro da sua sala de 

aula, tem alunos totalmente diferentes uns dos outros. Cada um tem 

necessidades específicas e é ele quem deve procurar dar resposta a essas 

necessidades, conseguindo assim fazer a diferenciação curricular.  

De facto, como é possível responder à necessidade crescente de 

melhorar a qualidade e subir o nível da educação escolar para todos os alunos, 

sendo cada um deles cada vez mais diferente, numa sociedade em que o acesso 



ao conhecimento e o saber fazer um uso correcto do mesmo regulam cada vez 

mais os mecanismos da inclusão e da exclusão social? 

A diversidade e a pluralidade da população são hoje, cada vez mais, 

compreendidas como um elemento enriquecedor da escola. Neste contexto, a 

flexibilização da gestão do currículo constitui uma preferência do sistema 

educativo. 

As alterações na gestão curricular estão inevitavelmente relacionadas 

com as mudanças operadas a nível de organização e administração das escolas.  

Segundo o anexo ao Despacho nº 9590/99, de 14 de Maio, citado em 

Costa, Dias e Ventura (2005: 13): “ Por gestão flexível do currículo entende-se a 

possibilidade de cada escola organizar e gerir autonomamente o processo de 

ensino/aprendizagem, tomando como referência os saberes e as competências 

nucleares a desenvolver pelos alunos no final de cada ciclo e no final da 

escolaridade básica, adequando-o às necessidades diferenciadas de cada 

contexto escolar e podendo contemplar a introdução no currículo de componentes 

locais e regionais.” 

O projecto da Gestão Flexível do Currículo do Ensino Básico, foi 

regulamentado pelo Despacho nº 4848/97, de 30 de Julho e, segundo Lopes 

(2003: 17), “enquadra-se no âmbito do regime de autonomia, administração e 

gestão das escolas, consignado no Decreto-Lei nº 115/98, de 4 de Maio”.  

Esta autora explica ainda por que razão, em todo este processo, se 

evitou usar a palavra reforma, preferindo-se a designação reorganização 

curricular.  

Assim, para Lopes (2003: 17): “por um lado, não estão em causa os 

grandes objectivos e a natureza do ensino básico… por outro lado, a palavra 

reforma é associada a uma mudança em que, a partir de certo momento, o que 

era de uma forma passa a ser de outra; o projecto de Gestão Flexível do Currículo 

não acarreta essa mudança, é um processo de evolução gradual e acompanhado. 

Este projecto assenta no pressuposto de que cada escola, e mais 

especificamente os professores de cada escola dispõem de autonomia para gerir 

o processo de ensino aprendizagem”. 



Assim, cada escola deve definir as suas prioridades, com o objectivo de 

melhorar o serviço que presta. Deve atender às especificidades e necessidades 

dos seus alunos. Deve saber gerir e rentabilizar os recursos físicos e humanos de 

que dispõe, para poder garantir ao público que tem mais qualidade e motivação.  

Ou seja, só quando a escola procura, gere, decide, rentabiliza, colabora 

com outras instituições e avalia os resultados é que está a inovar e a procurar dar 

respostas às suas reais necessidades. Caso contrário, limita-se a fazer uma 

“gestão administrativa corrente”, reduzindo-se a funcionar como uma máquina 

sobre o trabalho da qual não decide, como se os seus alunos fossem todos 

iguais.  

Segundo Nóvoa (1989: 74), “a aceitação desta diferenciação no seio do 

professorado obriga a pôr em causa uma espécie de ‘normalização pela mediania’ 

que caracteriza a profissão docente e a assumir desafios bem mais complexos, 

obriga a pôr em causa o estatuto de funcionários públicos e a imaginar um outro 

futuro para os professores”.                                                                                             

Ser professor não é tarefa fácil, porque não é uma tarefa isolada. É, 

sobretudo, uma tarefa de reflexão colectiva, de reflexão constante, de criar 

colectivamente novos significados para a escola.                                                                                                                   

Somente um professor reflexivo pode, na sua prática pedagógica, estar 

atento às condições de existência dos próprios alunos. Deve propiciar aos alunos 

a vivência de um método de trabalho que possa ser usado em situações 

diversificadas, para que os estes, gradualmente, adquiram autonomia no 

processo de produção do conhecimento.  

Na sua acção pedagógico-didáctica, os professores precisam de ter, 

como ponto de partida, as representações e os saberes que os alunos trazem 

para a escola. Não pode existir um vazio entre o saber escolar e as múltiplas 

representações sociais que os jovens construíram ao longo da sua existência.  

Os alunos têm diferentes formas de vida, vivem em diferentes lugares. O 

papel do professor é o de despertar essa primeira consciência, permitindo que o 

aluno tenha voz sobre os vários objectos de estudo e estimular as suas ideias, na 

tentativa de conhecer as raízes das representações sociais que podem ter sido 

construídas no seu quotidiano, mesmo nas brincadeiras e jogos da sua infância.                                                                 



O professor deve conhecer bem os seus alunos e partir dos seus 

interesses para os motivar para as aprendizagens. O professor não se deve 

limitar a construir as suas representações acerca dos seus alunos, mas sim partir 

da sua realidade e ser um gestor da diferenciação curricular. Só assim a escola 

poderá vir a ser um lugar aprazível, onde todos os alunos se possam sentir felizes 

e compreendidos!  

Lopes (2003:18) corrobora esta mesma ideia: “com a Gestão Flexível do 

Currículo, e a partir dos programas e orientações curriculares que estão em vigor 

e do núcleo de aprendizagens consideradas essenciais a todos os alunos do 

mesmo ciclo, as escolas e os próprios professores têm oportunidade de definir os 

conteúdos e as actividades das áreas disciplinares e não disciplinares que 

consideram essenciais e de organizá-los em termos de tempo e métodos, tendo 

em conta os contextos escolares e a comunidade educativa”.  

Do Decreto-lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro, (citado em Lopes, 2003:19), 

consta o seguinte: “(…) no quadro de desenvolvimento da autonomia das escolas, 

estabelece-se que as estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, 

visando adequá-lo ao contexto de cada escola, deverão ser objecto de um 

projecto curricular de escola, concebido, aprovado e avaliado pelos respectivos 

órgãos de administração e gestão, o qual deverá ser desenvolvido, em função do 

contexto de cada turma, num projecto curricular de turma, concebido, aprovado e 

avaliado pelo professor titular de turma ou pelo conselho de turma, consoante os 

casos”.                                                                              

 

3.2. Papel do Projecto Curricular de Turma na Gestã o Flexível do Currículo 

no 1º Ciclo do Ensino Básico  

 Segundo Roldão (1999a: 43), currículo é “um conceito que admite 

uma multiplicidade de interpretações e teorizações quanto ao seu processo de 

construção e mudança. Contudo, refere-se sempre ao conjunto de aprendizagens 

consideradas necessárias num dado contexto e tempo e à organização e 

sequência adoptadas para a concretizar ou desenvolver. 

(…) O que transforma um conjunto de aprendizagens em currículo é a 

sua finalização, intencionalidade, estruturação coerente e sequência 



organizadora. O currículo funciona como o marco de referência comum a um 

certo conjunto de situações”. 

Actualmente, a Gestão Flexível do Currículo atribui ao professor uma 

grande multiplicidade de papéis e uma enorme extensão de decisões.  

Devido à monumental panóplia de saberes com que somos 

bombardeados no dia-a-dia, o currículo aceita que o poder de decisão do 

professor, para cada contexto de ensino e para cada situação de aprendizagem, é 

delimitado pelo contexto em que a escola se insere e por factos imprevistos em 

cada situação de aprendizagem. Assim, compete ao professor ser um profissional 

do currículo, aquele que o interpreta e o adapta aos seus alunos, aquele que 

decide sobre as situações de aprendizagem e as gere.  

Segundo Roldão (1999a: 44), “Por projecto curricular entende-se a forma 

particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um currículo face a 

uma situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo 

modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução 

das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto.”  

A reorganização curricular do Ensino Básico, consignada no Decreto-Lei 

nº6/2001 e baseada nos mesmos princípios que guiam o projecto de Gestão 

Flexível do Currículo, deu origem ao Projecto Curricular de Turma. 

A este propósito, Roldão (1999a: 44) escreve: “O currículo nacional 

corporiza um projecto curricular de uma sociedade. O projecto curricular que uma 

escola constrói é sempre um currículo contextualizado e admite ainda a 

construção de projectos curriculares mais específicos, que nele se integrem 

adequadamente.” 

De acordo com o Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, “no quadro de 

desenvolvimento da autonomia das escolas, estabelece-se que as estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional, visando adequá-lo ao contexto de cada 

escola, deverão ser objecto de um projecto curricular de escola, concebido, 

aprovado e avaliado pelos respectivos órgãos de administração e gestão, o qual 

deverá ser desenvolvido, em função do contexto de cada turma, num projecto 



curricular de turma, concebido, aprovado e avaliado pelo professor titular de turma 

ou pelo conselho de turma, consoante os casos”. 

O currículo torna-se projecto curricular de turma quando o professor 

assume o seu conjunto de opções e prioridades de aprendizagem e esboça os 

modos estratégicos de as pôr em prática, com o objectivo de melhorar a 

qualidade de aprendizagem dos seus alunos. 

Assim, subjacente à elaboração do Projecto Curricular de Turma, está um 

conceito interactivo, progressivo, que se contrapõe a uma visão imóvel, linear e 

oficial.  

Segundo Peralta (2002: 18), “os Projectos Curriculares são espaços 

importantes quer de reflexão e discussão sobre os problemas educativos 

fundamentais, quer de tomada de decisões pedagógico-didácticas para melhorar 

as práticas educativas, numa perspectiva de integração, que permita dar um 

sentido articulado e relevante às aprendizagens que se propõem ais alunos como 

significativas”. 

Gerir o currículo ao nível da turma implica que o professor construa um 

projecto seu. Implica decidir que destaque vai o docente atribuir e a que 

aprendizagens e porquê, que aspectos vai valorizar ou considerar menos 

importantes, que competências pretende desenvolver nos seus alunos. 

Implica também rentabilizar os recursos, tanto físicos como humanos, 

disponíveis na escola. 

Neste panorama, o desenvolvimento curricular é um processo sucessivo 

e activo de negociações entre a teoria e a prática, entre o currículo formal e o 

currículo real, entre a cultura escolar e a cultura dos alunos e professores.  

Deste modo, o currículo tem de ser gerido de uma forma que não esteja 

previamente determinada, antes sendo interpretado em função da realidade 

concreta que o professor tem em mãos. 

Assim, o professor terá de decidir e agir perante as diferentes situações, 

a heterogeneidade dos seus alunos, as suas realidades concretas, utilizando o 

seu saber científico e as competências por si desenvolvidas e adequando-os à 

sua realidade concreta. O docente tem ainda que ter em conta o currículo 

instituído e as linhas programáticas nacionais.  



Para Roldão (1995, 1998), o professor é o decisor e gestor de currículo, 

exercendo funções de mediador entre as características dos seus alunos e as 

metas curriculares atingir, ao nível das decisões curriculares. 

Contudo, nem tudo é claro no processo de reorganização curricular do 

Ensino Básico instituído em Portugal. Há ainda alguns conceitos que necessitam 

de ser clarificados na Gestão Flexível do Currículo.  

De acordo com as indicações que já constavam da brochura publicada 

pelo DEB (Departamento da Educação Básica) em 1999, na preparação do 

Projecto Curricular de Turma deveriam ser considerados os seguintes elementos: 

as prioridades curriculares específicas da turma, os objectivos a alcançar com as 

áreas curriculares, a gestão dos programas, as planificações e actividades 

lectivas e a avaliação, com os correspondentes métodos e estratégias. 

Por outro lado, a elaboração, operacionalização e avaliação de um 

Projecto Curricular de Turma implica a referência a algumas noções essenciais no 

actual contexto de reorganização do sistema educativo português. 

No entanto, ainda prevalece, no seio do professorado, alguma 

ambiguidade em relação a certos conceitos, nomeadamente o conceito de 

competência.  

Assim, segundo Peralta (2002: 19), “a dicotomia 

competência/competências está longe de estar clarificada. Uma é global, 

potencial, integrada por uma pessoa, pressupondo o agir em situação para 

mobilizar, de forma equilibrada, conhecimentos, capacidades, procedimentos e 

atitudes, para se tornar competência demonstrada, e enquadra-se num paradigma 

holístico, integrador, de cariz construtivista; as outras são entidades parcializadas 

e decompostas, sugerindo uma abordagem analítica, em que a competência é 

tão-só a soma de desempenhos atomísticos do saber, do saber-fazer e do saber-

ser. São duas lógicas que necessitam de negociação e não, necessariamente, de 

se anular mutuamente”. 

É ainda crucial que se torne compreensível a relação 

objectivos/competências e competência/conteúdos.  

Segundo a mesma autora (Peralta, 2002: 19) “ se conteúdo é o objecto 

da aprendizagem, se as aprendizagens potenciam a competência e se esta é 



integradora de conhecimentos, procedimentos e atitudes, não estão todos eles 

contidos nos conteúdos?”  

Esta clarificação é imprescindível para que se possa compreender, sem 

incertezas, a relação que o currículo formal aspira a estabelecer entre 

regulamento e flexibilidade, entre competência e conteúdos. 

Outra situação a necessitar de clarificação diz respeito à avaliação.  

Segundo a autora acima citada (Peralta: 2002: 19,20), “outro ponto crítico 

a carecer de esclarecimento urgente diz respeito à avaliação e pode ser expresso 

em questões do tipo: o que se avalia quando se avalia a competência? Como se 

pretende que se avaliem as competências e qual a relação destas com os 

objectivos definidos e com os conteúdos seleccionados nos programas? Sendo 

que a resposta a estas questões está em primeira linha dependente da noção de 

competência que se assuma como referência da avaliação, face às diferentes 

acepções do conceito de competência referenciada nos vários documentos 

curriculares.” 

Por outro lado, é necessário redefinir alguns dos elementos tradicionais 

do currículo.  

O Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001) 

apresenta, de uma forma um tanto ambígua, elementos essenciais da gestão 

curricular: objectivos, conteúdos, tempo, recursos.  

Segundo Peralta (2002: 20), “a lógica que aparentemente justifica esta 

ausência coerente com o paradigma que fundamenta a Gestão Flexível do 

Currículo é, no entanto, causa de alguma perplexidade por parte dos professores, 

formados em modelos de matriz tecnicista e rotinados há muitos anos na 

definição de objectivos, levando à construção de projectos sem que se definam 

objectivos para a acção, ou à descrição de objectivos comportamentais como se 

de competências se tratasse”. 

Clarificados todos estes conceitos e estabelecidas as metas educativas e 

as finalidades a alcançar pelo Currículo Nacional do Ensino Básico (currículo 

formal), especialmente no que se refere às aprendizagens consideradas 

fundamentais nas diversas áreas, há que procurar caminhos para as alcançar 

com sucesso e esses caminhos devem ser abertos pelo professor, de modo a que 



os seus alunos tenham a possibilidade de realizar aprendizagens significativas, 

relevantes e interessantes. Os professores têm, assim, a possibilidade de definir 

os conteúdos e as actividades que consideram essenciais e de os organizar em 

termos de tempo, métodos e recursos, tendo em conta o contexto escolar e a 

comunidade educativa em que estão inseridos. 

 

3.3. Seu papel na promoção da transversalidade da l íngua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em com preensão na leitura  

Como já foi referido, no actual contexto educativo português, torna-se 

difícil elaborar, implementar e avaliar o Projecto Curricular de Turma. 

No entanto, este assume um lugar de relevo também na 

operacionalização da língua portuguesa, nomeadamente quando associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

De facto, como profissional da educação, temos vindo a constatar quer os 

nossos alunos manifestam grande dificuldade no domínio da língua materna, o 

que se traduz numa frágil competência linguística, prejudicando a sua 

aprendizagem nas outras disciplinas e a sua adaptação à realidade social em que 

se inserem. 

Deste modo, está nas mãos do professor, através do Projecto Curricular 

de Turma, poder operacionalizar a transversalidade da língua portuguesa, em 

geral, e para o desenvolvimento de competências associadas à compreensão na 

leitura, em particular.  

Não podemos jamais esquecer, como afirma Roldão (2000: 13), que o 

sucesso dos nossos alunos está intimamente dependente da forma de actuação 

dos professores, pois: “um dos graves problemas do tempo actual e do acesso 

indiscriminado à informação é que isso vai marcar a diferença entre aqueles que, 

perante a informação, têm instrumentos para organizar, para buscar e seleccionar 

a informação adequadamente, e os que não têm. Porque, para os que não têm, a 

massa de informação é completamente inerte e inoperante, e para os que têm 

esses instrumentos, essas competências, a informação converte-se em saber útil 

que podem usar”. 



Tal como já foi referido anteriormente, com o conceito de currículo em 

completa mutação e reconhecendo que este não mais pode ser considerado 

como um plano pré-elaborado, a actual Reorganização Curricular (instituída pelo 

Decreto-Lei nº6/2001) concebe o currículo como projecto, como uma prática em 

permanente interrogação e ponderação, consagrando o papel do professor como 

decisor, gestor e construtor do currículo. 

No mesmo Decreto-Lei nº 6/2001, é referido o papel do Projecto 

Curricular de Turma como promotor da transversalidade da língua portuguesa.  

Nele pode ler-se: “Nesta reorganização assume particular relevo a 

consagração no currículo de três novas áreas curriculares não disciplinares, bem 

como… o reforço do núcleo central do currículo nos domínios da língua materna e 

da matemática”.  

No mesmo Decreto-Lei, pode ler-se também que “o diploma consagra a 

educação para a cidadania, o domínio da língua portuguesa e a valorização da 

dimensão humana do trabalho, bem como a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, como formações transdisciplinares, no âmbito do 

ensino básico, abordando de forma integrada a diversificação das ofertas 

educativas, tomando em consideração as necessidades dos alunos, definindo um 

quadro flexível para o desenvolvimento de actividades de enriquecimento do 

currículo”. 

Ainda no Decreto-Lei 6/2001, no seu artigo 6º, determina-se que a Língua 

Portuguesa constitui uma das formações transdisciplinares no Ensino Básico e 

ainda, no ponto 3 do artigo 7, que “as escolas devem proporcionar actividades 

curriculares específicas para a aprendizagem da língua portuguesa como 

segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o português”. 

No rumo do que já foi dito anteriormente, o Despacho Normativo nº 

30/2001, relativo à avaliação das aprendizagens no Ensino Básico, no ponto 5, 

estabelece que a compreensão e a expressão em língua portuguesa devem 

constituir objecto de avaliação em todas as áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares. 

É ainda de salientar o papel condicionante que este mesmo Despacho 

atribui à Língua Portuguesa, no que se refere à progressão dos alunos, quando, 



no ponto 39, estabelece que “no final dos 2º e 3º ciclos a decisão de progressão 

de um aluno que não desenvolveu as competências essenciais à Língua 

Portuguesa e a outra disciplina (…) deve ser tomada por unanimidade”. 

Assim, de acordo com os documentos citados, não subsistem dúvidas 

sobre a importância que, actualmente, é atribuída à Língua Portuguesa, no 

quadro curricular, enfatizando a sua marca transversal. 

Contudo, apesar da relevância de que é alvo e da crescente consciência 

da importância da sua transversalidade, é complicado descobrir documentos e 

mesmo estudos que ampliem este tema, oferecendo sugestões que clarifiquem a 

sua operacionalização. 

Podemos afirmar ainda que, quando falamos em compreensão na leitura, 

instantaneamente nos lembramos dos embaraços e dificuldades que os alunos 

apresentam neste domínio. Contudo, pouco se tem dito sobre a forma de 

desenvolver competências nos alunos neste domínio, ligando este processo à 

promoção da transversalidade da língua portuguesa.  

Segundo Roldão (1999b:37), tendo em conta o interesse que envolve a 

aquisição de competências, “encaram-se as componentes do currículo, 

nomeadamente as componentes disciplinares, como instrumentos orientados para 

apetrechar os indivíduos com competências de várias ordens, que poderão 

mobilizar e gerir nos seus próprios percursos pessoais”.  

Deste modo, com o nosso estudo, aspiramos a contribuir com mais 

informação neste domínio, fazendo a análise de Projectos Curriculares de Turma, 

centrada na promoção da transversalidade da língua portuguesa, mais 

concretamente associada ao desenvolvimento de competências em compreensão 

na leitura.  

Salientamos o facto de que, por limitações de tempo, nos restringimos à 

operacionalização da transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura na área curricular 

disciplinar do mesmo nome, principal responsável pelo seu processo de 

ensino/aprendizagem. 

Pretendemos ainda, apresentar algumas sugestões relativas à 

elaboração dos Projectos Curriculares de Turma, visando um maior e mais 



esclarecido contributo para a promoção da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura.  



CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

4.1. Caracterização do estudo 

Como já foi anteriormente referido, um dos objectivos formulados para 

este estudo passava por analisar a presença da transversalidade da língua 

portuguesa associada à compreensão na leitura e o modo como se operacionaliza 

essa transversalidade no âmbito da área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa em documentos ligados à gestão flexível do currículo no 1º Ciclo do 

Ensino Básico (mais concretamente, em Projectos Curriculares de Turma). 

Para alcançar este objectivo, analisámos os Projectos Curriculares de 

Turma de uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Aveiro, para o 

ano lectivo de 2005/06. Como na escola funcionavam quatro turmas, tivemos de 

analisar Projectos Curriculares de Turma para o 1º, o 2º, o 3º e o 4º Anos de 

Escolaridade (doravante designados por PCTs, para simplificar). 

Foi seleccionada esta área geográfica por ser a área de residência da 

investigadora, facilitando deste modo a concretização do estudo. O critério que 

presidiu à selecção da escola prendeu-se com o facto de a investuigadora estar 

familiarizada com esta e os professores que nela trabalhavam, o que facilitou a 

recolha dos PCTs.  

Outro objectivo do nosso estudo era determinar a influência da 

monodocência (característica da leccionação no 1º Ciclo do Ensino Básico) sobre 

concepções de transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura e formas de 

operacionalização dessa transversalidade na área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa presentes nos PCTs analisados. 

Por fim, a partir da análise de dados feita e das respectivas conclusões, 

pretendíamos traçar linhas de orientação que pudessem contribuir para uma 

gestão flexível do currículo promotora da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. É de 

salientar que estas sugestões deveriam constituir um dos fios condutores do 

trabalho a realizar com os alunos ao longo de todo este ciclo de escolaridade, que 



é um elemento de base da escolaridade obrigatória no sistema educativo 

português. 

A metodologia de investigação utilizada neste estudo insere-se no 

paradigma qualitativo, que se focaliza em amostras relativamente pequenas. 

Para Carmo e Ferreira (1998), este paradigma abrange metodologias de 

investigação que desenvolvem conceitos e chegam à compreensão dos 

fenómenos a partir de padrões definidos a partir dos dados recolhidos. Ou seja, o 

investigador é sensível ao contexto e a sua investigação é flexível.  

Ainda segundo estes autores (Carmo e Ferreira, 1998: 177), “o 

paradigma qualitativo postula uma concepção global fenomenológica, indutiva, 

estruturalista, subjectiva e orientada para o processo”.  

A metodologia utilizada para a concretização deste estudo teve em conta 

a natureza dos objectivos para ele formulados e das questões de investigação 

para as quais se pretendia obter resposta através da sua realização. 

Para Madeleine Grawitz (citada em Carmo e Ferreira, 1998: 175), “o 

método consiste num conjunto concertado de operações que são realizadas para 

atingir um ou mais objectivos, um corpo de princípios que presidem a toda a 

investigação organizada, um conjunto de normas que permitem seleccionar e 

coordenar as técnicas”. 

A metodologia que melhor se adequava a esta investigação era o Estudo 

de Caso, por incidir sobre uma análise intensiva de casos.  

Optámos por analisar intensivamente o caso particular de uma escola.  

De acordo com Yin (1989), o estudo de caso deve ser usado na análise 

de eventos contemporâneos, em situações em que os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados.  

Ainda segundo este autor (Yin, 1989: 19), o estudo de caso caracteriza-

se pela “capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências – 

documentos, artefactos, entrevistas e observações”. 

Para Bonoma (1985: 207), o recurso a este método (e outros métodos 

qualitativos) justifica-se “quando um fenómeno é amplo e complexo, onde o corpo 

de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de questões 



causais e quando um fenómeno não pode ser estudado fora do contexto no qual 

ele naturalmente ocorre”. 

O estudo de caso é principalmente indicado para investigadores isolados, 

visto que permite analisar, de uma forma relativamente profunda, um determinado 

ângulo de um problema, em pouco tempo.  

Segundo Bell (1993: 23), o estudo de caso “é muito mais do que uma 

história ou descrição de um acontecimento ou circunstância”, apresentando a 

grande vantagem de dar ao investigador a oportunidade de se centrar num caso 

específico ou situação. 

Contudo, não podemos esquecer, como avisa Judith Bell (1993: 24), “que 

a este tipo de metodologia se costuma associar o facto da generalização não ser 

geralmente possível e questionam o valor do estudo de acontecimentos 

individuais”. 

Tal facto não invalida o contributo que investigação desta natureza pode 

dar ao conhecimento na área da Educação. 

Com efeito, segundo Bell (1993:23) “a grande vantagem deste método 

consiste no facto de permitir ao investigador a possibilidade de se concentrar num 

caso específico ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os diversos 

processos interactivos em curso. Estes processos podem permanecer ocultos 

num estudo de maior dimensão, mas poderão ser cruciais para o êxito ou 

fracasso de sistemas ou organizações”. 

Segundo Bassey (1981: 85) “ um critério importante para avaliar o mérito 

de um estudo de caso é considerar até que ponto os pormenores são suficientes 

e apropriados para um professor que trabalhe numa situação semelhante, de 

forma a poder relacionar a sua tomada de decisão com a descrita no estudo. O 

facto de um estudo poder ser relatado é mais importante do que a possibilidade 

de ser generalizado”. 

Também Stake (1994) alerta para alguns problemas desta metodologia. 

Devido à sua essência qualitativa e à impossibilidade de fazer generalizações 

(embora este autor admita certos graus de generalização), nunca será possível 

ter um conhecimento total do caso, ficando a cargo do investigador decidir até 



onde pode ir e qual o nível de profundidade do conhecimento a que pretende 

chegar, de modo a atingir os objectivos manifestados. 

O estudo de caso permite o recurso a várias técnicas de recolha e análise 

de dados.  

Segundo Carmo e Ferreira (1998: 218), “uma rigorosa análise de dados é 

fundamental em qualquer investigação e no caso de um estudo de caso 

qualitativo o investigador deverá proceder à análise dos dados à medida que 

procede a sua recolha. O produto final é uma descrição rica e rigorosa que 

constitui o objecto de estudo.” 

Tendo em conta a informação recolhida, esta metodologia de 

investigação aplica-se perfeitamente a este estudo. 

De facto, o estudo de caso é preferido quando:  

- o tipo de questão de pesquisa é da forma “como” e “porquê”; 

- o controle que o investigador tem sobre os eventos é reduzido; 

- o foco temporal está em fenómenos contemporâneos dentro do contexto 

de vida real.  

Estas questões eram essenciais para o nosso estudo.  

Era para nós importante determinar: 

- COMO era operacionalizada a transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura nos 

PCTs analisados; 

- PORQUE era operacionalizada da forma que apurámos através da 

nossa análise (e não de uma outra forma) e que influência poderia a 

monodocência (característica da leccionação no 1º Ciclo do Ensino Básico) 

exercer sobre essas concepções de transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura e 

formas de operacionalização dessa transversalidade no âmbito da área curricular 

disciplinar de Língua Portuguesa. 

De forma sumária, Yin (1989) apresenta quatro aplicações para o estudo 

de caso: 



1) para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são 

demasiado complexas para serem abordadas a partir de uma metodologia 

experimental; ou seja explicativa. 

2) para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; 

ou seja descritiva. 

3) para fazer uma avaliação, de forma descritiva, da intervenção 

realizada; ou seja avaliativa. 

4) para explorar aquelas situações em que as intervenções avaliadas não 

apresentam resultados claros e específicos; ou seja exploratória. 

As aplicações que melhor se adequam a este projecto são a descritiva, 

porque descreve o contexto real no qual a intervenção ocorreu, e a exploratória, 

pois explora as situações em que as intervenções avaliadas não apresentam 

resultados claros e específicos. 

De facto, o nosso estudo pretendia fazer uma análise detalhada dos 

dados recolhidos, incidindo nas formas de operacionalização da transversalidade 

da língua portuguesa, principalmente associadas ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura, de forma a construir representações 

práticas acerca de um quadro real, não esquecendo de apresentar sugestões que 

pudessem melhorar a elaboração de PCTs, de acordo com os princípios 

preconizados pela Gestão Flexível do Currículo. 

 

4.2. Procedimentos metodológicos  

No nosso estudo de caso, recorremos à análise documental, partindo do 

princípio de que a documentação é uma importante fonte de dados. 

Como já foi anteriormente mencionado, pretendíamos analisar todos os 

PCTs de uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Aveiro, onde 

funcionavam quatro turmas, uma para cada ano de escolaridade. 

Segundo Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1990: 143), “a análise 

documental é uma espécie de análise de conteúdo que incide sobre documentos 

relativos a um local ou situação, que corresponde, do ponto de vista técnico, a 

uma observação de artefactos escritos”. 



O uso da documentação deve respeitar determinados cuidados, pois, 

segundo Yin (1989), os documentos não podem ser aceites como registos 

exactos e precisos dos factos passados e o seu uso deve ser planeado para 

validar e aumentar as evidências chegadas de outras fontes. 

De acordo com Bell (1993), esta técnica anuncia-se extraordinariamente 

útil, quando o contacto presencial com o objecto que está a ser investigado é 

difícil ou mesmo impossível. 

No caso particular do nosso estudo, a investigadora não pertencia à 

instituição em causa. 

Segundo Bell (1999), é possível escolher duas perspectivas distintas de 

pesquisa documental: 

1) na “source-oriented approach”, as questões investigativas não são 

previamente formuladas e vão surgindo enquanto a investigação decorre; deste 

modo, o projecto é orientado apenas pelos objectivos gerais para ele formulados; 

2) na “problem-oriented approach”, a investigação parte de questões 

previamente formuladas; no entanto, não fica invalidada a possibilidade de 

elaborar  outras hipóteses de estudo durante a investigação. 

No projecto em causa, foi escolhida a segunda perspectiva, pois, 

aquando a análise dos PCTs, tivemos em consideração questões de investigação 

previamente formuladas, tendo em conta Pardal e Correia (1995). 

Segundo estes autores, esta perspectiva implica determinadas formas de 

actuação, tais como: 

- a clara definição do objecto de estudo; 

- a formulação de hipóteses adequadas; 

- a comparação limitada ao que é comparável; 

- a averiguação da imparcialidade das fontes. 

É ainda realçar que os PCTs analisados no nosso estudo foram 

elaborados por vários professores (um para cada ano de escolaridade), o que se 

traduziu em documentos com características distintas. 

 



4.3. O instrumento de análise dos dados  

A fim de proceder à análise documental de forma orientada, indo ao 

encontro dos objectivos definidos, era imprescindível elaborar um instrumento de 

análise, que deveria facilitar a recolha e selecção de dados efectivamente 

relevantes para o estudo, a sua organização e a sua análise, de acordo com 

categorias previamente definidas, conduzindo à elaboração de conclusões 

decorrentes do estudo e, a partir destas, à apresentação de linhas de orientação 

relacionadas com a problemática tratada no nosso estudo. 

Tendo em conta as características do nosso estudo, elaborámos uma 

grelha, que permitiria analisar dados recolhidos a partir de PCTs e relativos ao 

contributo da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa para o 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, promovendo o 

sucesso nas restantes áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, e na vida extra-escolar. 

A nossa grelha foi adaptada a partir de duas outras, elaboradas no 

âmbito de um estudo centrado na análise da presença da transversalidade da 

língua portuguesa associada ao desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura em PCTs para o 3º Ciclo do Ensino Básico, tendo em 

conta o contributo da Língua Portuguesa para o sucesso escolar nas restantes 

áreas curriculares e o contributo das restantes áreas curriculares para o sucesso 

na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa (Carvalho, 2006).  

 

4.3.1. Apresentação da grelha de análise dos Projec tos Curriculares de 

Turma    

De seguida, passamos a apresentar a grelha que utilizámos na análise 

dos PCTs por nós recolhidos, que figura no Quadro 1. 
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Quadro 1- Grelha de análise dos Projectos Curriculares de Turma. 
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Na nossa grelha, inicialmente retomámos as quatro macrocategorias que 

figuravam nas grelhas da nossa predecessora (Carvalho, 2006).  

Posteriormente, procedemos a algumas alterações.  

Assim, decidimos fundir duas das macrocategorias – Autonomia na leitura e 

Hábitos de leitura – numa só, por considerarmos que estão intimamente ligadas e 

dependentes uma da outra. De facto, a existência de hábitos de leitura conduz à 

autonomia na leitura. 

Assim sendo, na nossa grelha, figuram apenas três macrocategorias: 

- Autonomia na leitura; 

- Compreensão na leitura; 

- Interacção leitura-escrita. 

Retomámos ainda as categorias definidas no âmbito de algumas destas 

macrocategorias (Carvalho, 2006). 

A macrocategoria Compreensão na leitura abrangia três categorias: 

Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto. Na nossa grelha, reutilizámos essas três categorias, 

que nos pareceram pertinentes. 

Por sua vez, a macrocategoria Interacção leitura-escrita englobava as 

seguintes categorias: Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, 

Revisão do texto produzido e Reescrita e melhoria do texto produzido. Também estas 

foram reutilizadas na grelha elaborada no âmbito do nosso estudo. 

Para a macrocategoria Autonomia na leitura, também tivemos em 

consideração as categorias definidas pela nossa predecessora (Carvalho, 2006): 

- Leitura extensiva, ou seja, a leitura feita por prazer, que não necessita de 

ser tão acompanhada pelo professor por não implicar tarefas estruturais; 

- Leitura intensiva, isto é, a leitura que exige uma compreensão detalhada e 

profunda do texto, não só tendo em conta o que ele significa, mas também o modo 

como o sentido é organizado. 

A fim de tornarmos mais clara a natureza destas categorias, procedemos à 

reformulação das respectivas designações, tendo sido adoptadas as expressões 

Recreação na leitura e Obtenção da informação através da leitura. 

Acrescentámos uma terceira categoria designada por Hábitos de leitura, 

porque considerámos que o seu desenvolvimento é essencial para o alcance da 

autonomia na leitura por parte dos alunos. 



Retomámos também as subcategorias distinguidas no seio de algumas 

destas categorias (Carvalho, 2006). 

Assim, cada categoria inserida na macrocategoria Compreensão na leitura 

dividia-se ainda em três subcategorias: Antes da leitura, Durante a leitura e Após a 

leitura. 

Decidimos manter estas subcategorias, porque nos pareceu que abrangiam 

aspectos essenciais do desenvolvimento de competências em compreensão na leitura.  

É de salientar que a nossa decisão de mantermos tão perto quanto possível 

da grelhas elaboradas pela nossa predecessora (Carvalho, 2006) se deveu também ao 

facto de querermos comparar as nossas conclusões com as do seu estudo, 

precisamente com o objectivo de verificar até que ponto a monodocência tem de facto 

influência na forma como a transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura é abordada no 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 

A análise dos PTCs recolhidos incidiria em Indicadores, também 

contemplados na grelha elaborada e que deveriam constar dos documentos 

analisados: 

- as competências (gerais, específicas e transversais) que se pretendia 

desenvolver nos alunos; no caso do nosso estudo, estas seriam analisadas a partir das 

competências indicadas nos PCTs analisados e ainda de outros elementos dos 

mesmos; assim, em alguns dos PCTs analisados, também retirámos informação sobre 

este indicador das prioridades definidas para o desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem; 

- os objectivos; 

- os conteúdos; no caso do nosso estudo, seriam analisados a partir dos 

temas/conteúdos indicados para a área de Língua Portuguesa nos PCTs por nós 

recolhidos; 

- as estratégias/actividades; no caso do nosso estudo, seriam analisadas a 

partir de estratégias especificamente indicadas para a área curricular de Língua 

Portuguesa (em alguns dos PCTs analisados) e de situações de 

aprendizagem/actividades a elas associadas; 

- os materiais; 

- indicações relativas à avaliação; no caso do nosso estudo, seriam 

analisadas a partir de indicações inseridas na introdução dos PCTs e nas planificações 

a eles associadas. 



 

4.3.2. Fundamentação teórica da grelha de análise d os Projectos 

Curriculares de Turma    

Como já foi referido, a análise e interpretação de dados realizada com base 

nesta grelha iria reflectir a forma como os PCTs recolhidos abordavam e 

operacionalizavam a transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, ao nível do contributo 

da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa para o sucesso nas outras áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares. 

Segundo Neves e Sá (2005: 21), “a disciplina de LM é, por excelência, aquela 

que contribui mais activamente para o desenvolvimento de competências que serão 

fundamentais para o sucesso escolar e para a formação do indivíduo”. 

De facto, o sucesso escolar deve muito ao domínio da língua portuguesa, 

pois, como afirma Sequeira (1998: 157), “ao convocar todos os conhecimentos 

imprescindíveis a uma análise da língua e ao seu exercício, transmissão e fruição, 

apresenta-se, não como um somatório desses conhecimentos, mas sim apoiada numa 

transversalidade disciplinar que exige o somatório a inquietações pedagógicas e 

didácticas derivadas das práticas encontradas nessa transversalidade”. 

A transversalidade da língua portuguesa deve ser compreendida também 

num contexto social, pois contribui efectivamente para a construção da identidade 

própria do indivíduo, no seu processo de socialização (que passa também pela 

frequência da escola, pelo menos no período correspondente à escolaridade 

obrigatória), e para a sua inserção no mundo do trabalho. 

Na impossibilidade de analisar todos os domínios que é possível identificar no 

âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, devido às limitações inerentes a 

um estudo da natureza do que empreendemos, optámos por nos centrar na 

compreensão na leitura. 

Deste modo, pretendíamos examinar o desenvolvimento de competências 

associadas à compreensão na leitura, no âmbito da operacionalização da 

transversalidade da língua portuguesa, através do processo de ensino/aprendizagem 

ligado à área curricular disciplinar do mesmo nome. 

Pensamos ser fácil justificar a nossa opção, visto a compreensão na leitura 

ser indispensável para aceder à informação escrita, de um modo geral, e ao 

conhecimento veiculado por esta via, de um modo particular. 

Obviamente, esse acesso reveste-se de grande importância:  



- quer no contexto escolar (contribuindo para o sucesso educativo do aluno, 

em Língua Portuguesa e nas restantes áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares); 

- quer no contexto extra-escolar, sendo uma peça essencial na integração do 

indivíduo no mundo do trabalho e no exercício de uma cidadania que se pretende 

activa e crítica. 

Na verdade, o sucesso escolar, elemento fundamental da formação geral do 

indivíduo e do cidadão, encontra-se intimamente ligado ao desenvolvimento de 

competências relacionados com a compreensão na leitura, pois, como afirmam 

Tolchinsky e Simó (citados por Neves e Sá, 2005: 21), em todas as áreas curriculares, 

disciplinares e não disciplinares, espera-se que os alunos sejam capazes de ler e 

seguir instruções, tomar notas a partir das explicações do docente, realizar fichas de 

trabalho, elaborar um resumo, responder a um questionário, organizar o caderno diário 

ou realizar um trabalho de pesquisa. 

Segundo Antão (1997: 9): “a leitura constitui uma actividade nobre que 

irreversivelmente transmite cultura e saber, desenvolvendo o espírito e formando os 

cidadãos da aldeia global em que temos de viver e conviver. E quanto maior for o 

conhecimento e mais sólida a formação de todos os elementos da comunidade 

humana, tanto melhor.”  

Esta ideia de Antão é também confirmada por Teixeira e Viana (2002: 121), 

para quem “a leitura é uma competência cognitiva, social e cultural. Enquanto que no 

passado, ler, escrever e contar eram encarados como simples instrumentos de acção, 

hoje a situação é diferente, e estas aquisições têm de ser perspectivadas como meio 

de formação geral, tornando o indivíduo capaz de funcionar adequadamente como 

cidadão, compreendendo as mudanças no mundo, e os seus efeitos em cada um de 

nós.” 

Todos nós estamos conscientes do facto de que, em muitos dos meios de 

acesso à informação na sociedade actual, a leitura e escrita continuam a ocupar um 

lugar de destaque e a assumir um papel preponderante para a compreensão da 

sociedade e do mundo, visto que a maioria das grandes formas de comunicação passa 

pela comunicação escrita, nas suas vertentes de compreensão e produção. Esta época 

é, por excelência, o tempo do escrito.  

Hoje em dia, quase nenhuma tarefa pode ser levada a bom termo sem o 

recurso à leitura e à escrita, no âmbito social, em geral, e, mais especificamente, no 

domínio profissional.  



Esta ideia é corroborada por Ezequiel da Silva (1991: 41), quando nos diz que 

“a aquisição de novas informações e consequente expansão de horizontes decorrentes 

de leituras eclécticas vão se tornar instigadoras de diálogos mais frequentes e de 

comunicações mais autênticas. Nesse sentido, ler é realmente participar mais crítica e 

activamente da comunicação humana.” 

A leitura contribui para a formação da personalidade e promove e facilita a 

interacção entre as experiências e os conhecimentos anteriores do leitor e a 

informação veiculada pelas palavras escritas, no processo de apreensão da 

mensagem do autor do texto.  

De facto, ler não implica apenas a decifração, mas também um acto de 

compreensão, através do qual se dá sentido a um texto.  

No acto de ler, segundo Yves Bonnefoy (citado em Poslaniec, 2006: 9), 

“recarregarmos as palavras dele (autor) com as nossas memórias ou as nossas 

experiências presentes.”  

Para Paul Ricoeur (também ele citado em Poslaniec, 2006: 9), compreender é 

“compreendermo-nos em face do texto”, o que irá permitir ao leitor alargar os seus 

conhecimentos, a sua imaginação e o entendimento de tudo quanto o rodeia.  

A leitura ajuda a corrigir a tentação da verdade absoluta, tão empobrecedora 

para o conhecimento.  

Mas a leitura tem outras finalidades sociais mais utilitárias e mais 

rapidamente apreendidas. 

 Segundo Gabriel Gonçalves (1973: 40), “a leitura é um meio de aquisição de 

todo o saber escolar e extra-escolar. Não é um fim em si própria. Aprendi a ler e agora 

leio para aprender.” 

Deve-se assim reconhecer à leitura a sua importância pluridisciplinar, pois, 

como afirma Antão (1997: 12): “a leitura é e continuará a ser o grande suporte da 

aprendizagem escolar, desde as línguas à matemática (…) a aptidão da leitura será no 

futuro uma condição básica para aceder ao mercado de trabalho num mundo cada vez 

mais especializado, informatizado, hermético”. 

Justifica-se, assim, o interesse dedicado ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura, no nosso estudo, e, igualmente, o facto de 

estar contemplada, na nossa grelha, a macrocategoria Autonomia na leitura. Todos 

podemos reconhecer que a aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura 

contribuirão para uma plena autonomia na mesma, imprescindível, quer para ler no 

âmbito de vários domínios do conteúdo, quer para ler com fins recreativos.  



Segundo Maria de Lourdes Dionísio Sousa (1989), as actividades que 

desenvolvem a leitura autónoma, podem ser organizadas em torno de dois grandes 

tipos de exercícios: leitura intensiva e leitura extensiva. 

Os exercícios de leitura extensiva, relacionados com a aquisição e 

desenvolvimento de hábitos de leitura, abarcam textos de maior amplitude, têm como 

objectivo uma leitura por prazer e, como tal, não necessitam de ser tão acompanhados 

pelo professor. De facto, se o leitor ler por prazer, por sua própria iniciativa, 

voluntariamente, por mero entretenimento e gosto, esta situação repetir-se-á e acabará 

por se tornar num hábito apetecível. 

Os exercícios de leitura intensiva têm como objectivo chegar a uma 

compreensão minuciosa do texto: não apenas do que ele significa, mas também do 

modo como é sentido e organizado. Os exercícios desenvolvidos em relação com este 

tipo de leitura consistem em actividades focalizadas no desenvolvimento de 

capacidades como o reconhecimento dos mecanismos de coesão lexical, a 

identificação de operadores que marcam a organização discursiva e a construção de 

inferências.  

Estas actividades de leitura são orientadas segundo dois tipos de finalidades: 

umas relacionadas com o desenvolvimento vocabular e conhecimentos gerais e outras 

relacionadas com o conteúdo e organização textual. 

Por tudo isto, na nossa grelha de análise, associámos à macrocategoria 

Autonomia na leitura as categorias: Hábitos de leitura, Recreação na leitura e 

Obtenção da informação através da leitura. 

Uma outra macrocategoria contemplada pela nossa grelha – e que constitui o 

cerne do nosso estudo – é a Compreensão na leitura, extraordinariamente importante 

no âmbito do processo de ensino/aprendizagem associado à língua portuguesa.  

Segundo Sá (2003: 58) “a compreensão na leitura é, obviamente, uma 

competência transversal, que desempenhará um papel primordial na aprendizagem de 

outras disciplinas do currículo dos alunos e na vida extra-curricular. Ler e compreender 

textos são operações importantes no dia a dia do cidadão perfeitamente integrado na 

sociedade”. 

Mas qual a relação existente entre ler e compreender?  

Graça Paulino e outros investigadores (2001: 11), ao discutirem o conceito de 

leitura, partem da etimologia da palavra ler, que vem do latim legere: “na origem do 

vocábulo, encontram-se três significados: primeiro, ler significa soletrar, agrupar as 

letras em sílabas; segundo, ler está relacionado ao acto de colher, a leitura passa a ser 



a busca de sentidos no interior de um texto; e o terceiro e último sentido apontado 

vincula o ler ao roubar, isto é, o leitor tem a possibilidade de tirar do texto sentidos que 

estavam ocultos, o leitor cria até significados”.  

Ou seja, o autor escreve um texto, mas quem lhe confere vida é o leitor. 

Logo, é importante que o aluno não aprenda apenas a decifrar os signos impressos, 

mas também a extrair sentido deles. 

Segundo Solé (1998), ler é uma actividade muito complexa, que envolve 

raciocínio: ler é compreender. 

Um leitor que compreende o que lê é aquele que relaciona a sua leitura com 

as suas vivências pessoais e as rentabiliza no entendimento do mundo em que está 

inserido.  

Esta ideia é corroborada por Constance Weaver (citada em Sá, 2003: 58): 

“Weaver parte do princípio de que ler implica não só ser capaz de extrair sentido do 

texto lido, como também ‘emprestar’ sentido ao texto lido, invocando, a propósito do 

seu tema, os conhecimentos que a nossa experiência de vida e as nossas leituras 

precedentes nos permitem adquirir”. 

Também Poslaniec (2006: 8) corrobora esta mesma ideia de que ler não é 

apenas uma simples decifração: “o erro consiste em pensar que ler é somente extrair 

do texto tudo o que o autor lá pôs, quer dizer, ‘decifrar o sentido’, como se ele fosse 

cifrado, e bastasse conhecer o código para lhe perceber a significação, toda a 

significação”. 

Segundo Mialaret (1974: 16), “saber ler é, neste caso, compreender o que se 

decifra, traduzir em pensamentos, ideias, emoções e sentimentos um pequeno 

desenho que se estende ao longo de uma linha. Por outras palavras: saber ler equivale 

a dispor de um novo meio de comunicação com o próximo.”  

Obviamente, ninguém pode negar a importância da decifração para a 

aquisição e desenvolvimento de competências no domínio da compreensão em leitura. 

Mas todos reconhecemos que o leitor não pode ficar fechado nesse nível.  

Spache e Spache (citados em Teixeira e Viana, 2002: 12), “definem a leitura 

como uma tarefa de desenvolvimento, que vai desde o reconhecimento da palavra até 

à intervenção de processos mentais superiores na leitura eficiente. Estes autores vêem 

a leitura como um processo de comunicação multifacetado que se pode descrever em 

vários tempos e estádios de desenvolvimento, como um acto visual, um processo 

perceptivo, e um processo de pensamento.” 



Poslaniec (2006: 10) diz-nos ainda que “a leitura entendida deste modo é 

uma forma de explorar outros universos para além da realidade, uma forma de evasão 

da realidade e de ir ao encontro da vida, como escreveu Sartre, de construir uma 

primeira reserva de sonhos, diz Jean Guéhenno, ou de ser transportado para um 

universo desconhecido, escrevem Bettelheim e Zelan. E é precisamente ao explorar 

esses outros universos que conseguimos relativizar a realidade, vê-la tal como ela é, 

que conseguimos por comparação, encontrar nela o nosso lugar.” 

Por tudo o que foi exposto, na macrocategoria Compreensão na leitura 

incluímos as seguintes categorias: Apreensão das ideias do texto, Identificação das 

ideias principais do texto e Identificação da estrutura do texto.  

Estas categorias foram distinguidas, porque, para realizar uma leitura 

compreensiva de um texto, o leitor deve compreender o seu conteúdo, ou seja, 

segundo Ezequiel Silva (1991: 26), “o leitor deve assumir a intenção total, não apenas 

assumir o que as coisas representam, o seu simbolismo, as suas propriedades, mas o 

modo específico de existir das coisas que se expressam na composição do texto, nas 

ideias que se desvelam, no pensamento do autor do texto e também fazer uma análise 

significativa desse mesmo conteúdo”. 

Pensando na complexidade da compreensão na leitura, optámos também por 

usar como referência os trabalhos sobre o modelo de compreensão de textos proposto 

por Kintsch e Van Dijk e desenvolvido no âmbito da Psicologia Cogntiva. 

Numa perspectiva didáctica, Cristina Manuela Sá (2003) procede à 

apresentação do referido modelo, salientando os aspectos que podem ser mais 

importantes para os profissionais da Educação. 

Começa por destacar que o modelo de compreensão de textos proposto por 

estes dois autores assenta em três conceitos fundamentais. 

Um deles é a microestrutura, que é caracterizada como sendo “uma lista 

ordenada de proposições compreendendo itens lexicais, ou seja, uma base de texto 

abstracta composta por proposições retiradas da superfície textual e organizadas entre 

si de modo hierárquico, ligadas por um conceito de coerência, assegurado 

parcialmente por inferências. É constituída a partir de conceitos, ou seja, entidades 

abstractas que são representadas na superfície textual, quer por palavras isoladas, 

quer por frases inteiras.” (Sá, 2003: 56). 

Este conceito relaciona-se com a nossa categoria Apreensão das ideias do 

texto. 



O segundo conceito é a macroestrutura, que, na descrição de Sá (2003: 56), 

corresponde a “um nível global de descrição que ultrapassa a estrutura semântica 

linear do discurso (microestrutura), se bem que haja uma relação directa entre estes 

dois níveis e que eles dependam sempre um do outro. Este conceito está associado a 

uma coerência global, ligada ao conhecimento do mundo de que o sujeito dispõe. É 

constituída por macroproposições, que podem estar expressas no texto ou que podem 

ser construídas a partir de sequências de proposições da microestrutura”. 

O nível da macroestrutura está relacionado com a nossa categoria 

Identificação das ideias principais do texto.  

O terceiro conceito é a superestrutura, que Sá (2003: 56) apresenta como 

“correspondendo à estrutura típica do texto em questão, geralmente composta por um 

conjunto de categorias, regido por um conjunto de regras recursivas, que definem a 

ordem canónica e a ordem possível desses elementos”. 

A superestrutura está relacionada com a nossa categoria Identificação da 

estrutura do texto. 

Trabalhar estes diferentes níveis de compreensão na leitura implica o recurso 

a estratégias especificamente direccionadas para eles. 

Num outro documento, consagrado a esta temática, Cristina Manuela Sá 

(2007b) apresenta linhas orientadoras que poderão auxiliar os professores na 

concepção, implementação e avaliação de actividades desta natureza. 

Deste modo, para trabalhar a apreensão das ideias veiculadas pelos textos 

lidos poderão ser realizadas actividades centradas (Sá, 2007b: 3-4): 

- em elementos do texto (palavras, frases, parágrafos) e nas ligações 

existentes entre eles; por exemplo, ordenar elementos do texto ou identificar ligações 

entre eles (que podem ser explícitas ou implícitas), fazer inferências, fazer previsões a 

partir de diversos elementos do texto; 

- nas ideias veiculadas por esses elementos do texto; por exemplo, 

parafrasear ou recontar o texto, responder a questões (orais ou escritas) sobre o texto 

(formuladas pelo professor ou pelos colegas), formular as suas próprias questões 

sobre o texto e pedir resposta para elas aos colegas ou até ao professor. 

Já para trabalhar a identificação das ideias principais do texto, sugere (Sá, 

2007b: 3-4) a realização de actividades centradas: 

- na identificação do tema do texto; por exemplo, a partir do seu título, de 

algum sumário que o acompanhe; 



- na identificação das suas ideias principais e secundárias; por exemplo, 

associando partes do texto a enunciados que resumem o seu conteúdo ou fazendo o 

resumo do texto, ou ainda levando os alunos a formular perguntas sobre o texto. 

Segundo esta autora (Sá, 2007b: 3-4), pode-se trabalhar a identificação da 

estrutura característica de um tipo de texto num texto dado, promovendo actividades 

centradas: 

- na identificação das diferentes categorias da estrutura característica do texto 

e da sua organização no texto lido; por exemplo, formular/responder a perguntas 

direccionadas para as categorias da estrutura do texto, ordenar elementos do texto lido 

– sobretudo parágrafos –, preencher quadros relativos à estrutura do texto lido com 

elementos retirados deste, completar textos lidos respeitando a sua estrutura, elaborar 

esquemas que traduzam a sua estrutura e a forma como a informação está organizada 

no seu interior; 

- na identificação de marcas textuais que ajudem a definir as diferentes partes 

características da respectiva estrutura num dado texto.  

Como já foi referido, na nossa grelha, cada uma destas categorias divide-se 

ainda em três subcategorias – Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura. 

Para Jocelyne Giasson (citada em Carvalho, 2006), o modelo de ensino para 

a compreensão na leitura designado por “intervenção antes-durante-depois da 

actividade da leitura” é considerado como o mais adequado, quando o objectivo a 

alcançar é que o aluno possa aproveitar, de modo integrado, o conjunto das 

estratégias antecipadamente ensinadas, posicionando-o em melhores condições para 

poder compreender o texto. 

Após estarem determinadas as condições favoráveis à compreensão, o 

professor deve intervir antes da leitura, estimulando os conhecimentos dos alunos, ao 

solicitar que se teçam previsões sobre o conteúdo e levando-os a especificar a sua 

intenção de leitura.  

Durante a leitura, os alunos comparam as suas previsões iniciais com a 

informação que vão recolhendo e podem ir formulando outras.  

Depois da leitura, devem ser solicitados exercícios de resumo, de 

confirmação se a sua intenção de leitura foi satisfeita, de avaliação sobre o texto. 

Determinamos eleger estas categorias e subcategorias por, na nossa 

perspectiva, serem as que melhor se adaptam às competências relacionadas com o 

acto de ler, em consonância com a concepção de leitura acima apresentada. 



Isabel Menezes e Cristina Manuela Sá (2004) consideram que da exploração 

da dialéctica entre a leitura e a escrita, na aula de Língua Portuguesa, podem advir 

vantagens para a aprendizagem da língua materna e, por extensão, para as 

aprendizagens a fazer em todas as outras áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares. 

Para que se possa rentabilizar a interacção leitura-escrita, os professores 

poderão recorrer aos mesmos textos para realizar actividades relacionadas com estes 

dois domínios, articulando-as entre si, de forma sistemática e organizada. 

Assim, na nossa grelha, incluímos a macrocategoria Interacção leitura-escrita 

e associámos-lhe três categorias: Prática da expressão escrita a partir da 

compreensão na leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita e melhoria do texto 

produzido. 

Segundo Isabel Meneses e Cristina Manuela Sá (2004), a prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura compreende todas as actividades 

de produção escrita que ocorram depois do aluno ter lido determinado texto e de se ter 

apropriado do seu significado, construindo o seu próprio sentido, de acordo com os 

seus conhecimentos prévios. A revisão do texto produzido pode ocorrer durante ou 

após o processo de produção, podendo o leitor/escritor proceder à alteração e 

reformulação dos aspectos que julgar necessário melhorar. A reescrita e melhoria do 

texto produzido devem ser feitas após a análise crítica do mesmo, para ser possível a 

sua reelaboração. 

A partir da análise dos PCTs através da grelha por nós elaborada, almejava-

se detectar a presença, ou ausência, das competências associadas a todas estas 

macrocategorias, categorias e subcategorias, bem como determinar formas de as 

operacionalizar no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, 

contribuindo para o sucesso nas restantes áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, e no contexto extra-escolar. 

As conclusões derivadas da análise e interpretação destes dados deveriam 

também permitir determinar até que ponto a monodocência característica do 1º Ciclo 

do Ensino Básico poderia influenciar a operacionalização dessa transversalidade, por 

comparação com as conclusões do estudo em que nos baseámos (Carvalho, 2006), 

relacionado com o 3º Ciclo do Ensino Básico. 



CAPÍTULO 5 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

5.1. Análise dos Projectos Curriculares de Turma  

Como já foi referido, recolhemos, para análise, os PCTs de uma escola 

do 1º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Aveiro, onde funcionavam quatro 

turmas, uma para cada ano de escolaridade incluído neste nível de ensino. 

Assim sendo, analisamos ao todo quatro PCTS: um para o 1ºAno, 

outro para o 2º ano, um para o 3º Ano e um outro para o 4º Ano.  

Cada um deles foi elaborado pelo professor responsável pela turma 

em questão. Por conseguinte, são todos diferentes uns dos outros. No entanto, 

apresentam mais ou menos o mesmo tipo de informação e uma organização 

similar. 

Passaremos, de seguida, à apresentação e análise dos PCTs 

recolhidos. 

Chamamos a atenção do leitor para o facto de que, nos anexos desta 

dissertação, encontrará: 

- cópias dos PCTs analisados, 

- a grelha de análise preenchida para cada um deles. 

 

5.1.1. Para o 1º Ano de Escolaridade  

 

5.1.1.1. Apresentação do Projecto Curricular de Tur ma para o 1º Ano de 

Escolaridade  

Este PCT (cf. Anexo 1) está estruturado em dois pontos principais. 

O primeiro ponto diz respeito à caracterização da turma, incluindo a 

referência a elementos como: 

- A constituição do agregado familiar; 

- As disciplinas preferidas dos alunos; 

- O perfil dos alunos (nomeadamente, tendo em conta competências – 

Interpretação, Escrita e Cálculo – e atitudes – Pontualidade/assiduidade, 

Participação, Respeito pelos outros, Concentração – vistas como 

fundamentais); 

- Mais especificamente, o perfil dos alunos relativo à Língua 

Portuguesa, sendo apresentada uma avaliação relativa a parâmetros 



efectivamente relacionados com competências a desenvolver no âmbito do 

ensino/aprendizagem da língua materna 

Ler (que abrange os tópicos Técnica de leitura, Compreensão da 

leitura e Leitura para informação e estudo), 

 Escrever (que abrange os tópicos Ortografia, Construção e articulação 

de frases, Pontuação e Vocabulário), e outros mais especificamente 

relacionados com atitudes, 

Organização do trabalho (que abrange os tópicos Organização do 

estudo, Organização dos materiais e Apresentação dos trabalhos), 

Integração e relação interpessoal (que abrange os tópicos 

Aceitação/rejeição, Correcção das atitudes, Respeito pelos direitos dos outros 

e Solidariedade). 

 O segundo ponto diz respeito a indicações indispensáveis à 

operacionalização do Projecto Curricular de Turma. 

Dele constam referências: 

- Às competências prioritárias a privilegiar nas áreas curriculares 

disciplinares de Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Expressões 

e ainda nas áreas curriculares não disciplinares (Estudo Acompanhado, 

Formação Cívica/Educação para a Cidadania e Área de Projecto); na análise 

que fizemos deste PCT, destacamos a natureza das diversas competências 

nele contempladas; 

- À metodologia de ensino que o docente pretende adoptar na 

leccionação,  

Sendo explicitamente mencionadas algumas estratégias (exposição, 

leitura orientada, discussão, realização de um sub-projecto), 

Incluindo, numa secção intitulada Algumas estratégias possíveis, uma 

combinação de estratégias (modelagem, questionário, diálogos, pensar em voz 

alta e resolução de problemas) e de atitudes (cooperação e atitude 

investigadora), apresentando ainda uma secção intitulada Aprender a 

aprender/Motivação/Auto-estima, que corresponde mais exactamente a 

competências a desenvolver nos alunos e não a estratégias a utilizar no 

trabalho a desenvolver com estes, embora, no texto que a ela se refere, se 

teçam diversas considerações sobre a importância de certas estratégias para o 

desenvolvimento dessas competências, fazendo-se ainda uma referência 



especial às áreas curriculares não disciplinares, procurando explicar 

brevemente a sua natureza e referir o tipo de trabalho que se irá realizar no seu 

âmbito; 

- Um texto que remete para as planificações associadas ao PCT; 

- Uma secção intitulada Ideias aglutinadoras (incluindo uma referência 

do Projecto da Escola e ao recurso à Biblioteca Escolar); 

- Uma outra secção intitulada Formas de enriquecimento do currículo 

(em que se informa o leitor de que estão previstas três visitas de estudo, assim 

como a frequência regular da Biblioteca Escolar); 

- Por último, indicações relativas a Modalidades de avaliação 

(contemplando os tópicos Avaliação diagnóstica, Avaliação formativa e 

Avaliação sumativa), onde são apresentadas algumas ideias relativamente a 

cada um desses tipos de avaliação e à forma de a aplicar no contexto em 

questão. 

 

5.1.1.2. Análise do Projecto Curricular de Turma pa ra o 1º Ano de 

Escolaridade  

No Anexo 2, o leitor encontrará a grelha preenchida relativa à análise 

do Projecto Curricular de Turma para o 1º Ano de Escolaridade. 

A) Indicações relativas às competências 

Competências gerais 

No PCT analisado, não é mencionada nenhuma competência geral de 

forma explícita. 

Contudo, é apresentado um enunciado - Implementar hábitos de 

leitura  -, que pode ser relacionado com uma das competências gerais referidas 

no Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001: 15): 

Usar correctamente a língua portuguesa para comunic ar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio . 

Esta competência encontra-se associada à díade Autonomia na 

leitura/Hábitos de leitura, visto ter mesmo como objectivo desenvolver hábitos 

de leitura. 

Associa-se também à macrocategoria Compreensão na leitura, 

combinada com as suas três categorias (Apreensão das ideias do texto, 



Identificação das ideias principais do texto e Identificação da estrutura do texto) 

e com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque: 

- Quem tem hábitos de leitura vai compreender melhor o que lê e vai 

poder identificar mais facilmente que tipo de texto está a ler; 

- O exercício da leitura e o trabalho em torno da compreensão na 

leitura contribuem para a aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura. 

Relaciona-se ainda com a macrocategoria Interacção leitura-escrita e 

as suas três categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão 

na leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita), porque: 

- Quem tem hábitos de leitura ter mais facilidade em escrever a partir 

de um texto que foi lido, revê-lo e melhorá-lo; 

- Esse tipo de actividades contribui também para o reforço dos hábitos 

de leitura dos alunos. 

Competências transversais 

Neste PCT, também não é mencionada nenhuma competência 

transversal de forma explícita. 

No entanto, nele é referido um enunciado (Adquirir hábitos de 

estudo autónomo e em grupo ) que pode ser relacionado com uma das 

competências transversais a desenvolver durante a frequência do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2007): Identificar, seleccionar e aplicar 

métodos de trabalho e estudo .  

É de salientar que, no PCT em análise, o enunciado referido surge 

relacionado com uma área curricular não disciplinar (Estudo Acompanhado) e 

não com a área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Na análise realizada, associámos esta competência à díade 

Autonomia na leitura/Obtenção de informação através da leitura, porque, para 

extrair informação a partir do que é lido, é imprescindível estarem interiorizados 

métodos de trabalho e estudo. Além disso, o próprio trabalho em torno da 

leitura para obtenção de informação vai contribuir para que o aluno adquira 

hábitos de leitura, que lhe serão úteis em termos de estudo. 

Foi também associada à macrocategoria Compreensão na leitura, 

combinada com as suas três categorias (Apreensão das ideias do texto, 

Identificação das ideias principais do texto e Identificação da estrutura do texto) 

e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura. Com efeito, actividades 



que promovam o desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura também são favoráveis à aquisição de métodos de estudo autónomo e 

em grupo, já que o estudo passa muitas vezes por compreender textos 

escritos. 

Relaciona-se ainda com a díade Interacção leitura-escrita/Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, visto que, para escrever 

um texto a partir de um texto lido, é necessário ser detentor de hábitos de 

estudo autónomo. 

Competências específicas 

No PCT analisado, figuram dois enunciados, que podem ser 

associados a competências específicas formuladas pelo Ministério da 

Educação (2001) para a área curricular disciplinar de Língua Portuguesa 

associadas à compreensão na leitura: 

- Implementar hábitos de leitura , enunciado que associámos à 

competência específica designada por Conhecimento de estratégias básicas 

para a decifração automática de cadeias grafemáticas e para a extracção de 

informação de material escrito (Ministério da Educação, 2001: 34); 

- Adquirir hábitos de estudo autónomo e em grupo , enunciado que 

associámos à competência específica designada por Capacidade de usar o 

conhecimento da língua como instrumento na aprendizagem da leitura e da 

escrita (Ministério da Educação, 2001: 34). 

A primeira competência encontra-se relacionada com a díade 

Autonomia na leitura/Hábitos de leitura, porque quem tem mais hábitos de 

leitura vai conseguir ser um leitor mais autónomo. 

A segunda competência específica apontada encontra-se relacionada 

com a Autonomia na leitura, combinada com as categorias Hábitos de leitura e 

Obtenção da informação através da leitura, porque: 

- Para que o aluno desenvolva hábitos de leitura e consiga extrair 

informação do que lê, é pressuposto que tenha adquirido hábitos de estudo; 

- Por outro lado, a aquisição de hábitos de estudo também favorece a 

aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura e melhora a capacidade de 

retirar informação dos textos lidos e estudados. 

Este enunciado relaciona-se também com a macrocategoria 

Compreensão na leitura, combinada com as suas três categorias (Apreensão 



das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto) e com as subcategorias Durante a leitura e Após a 

leitura, pois, tanto para apreender as ideias de um texto, como para identificar 

as suas ideias mais relevantes e a respectiva estrutura, é necessário ter 

adquirido hábitos de estudo autónomo e em grupo. Por outro lado, as 

actividades centradas na compreensão na leitura também ajudam a 

desenvolver hábitos de estudo, autónomo e em grupo. 

É de salientar que, no PCT em análise, a competência referida é 

associada a uma das áreas curriculares não disciplinares (Estudo 

Acompanhado) e não à área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

B) Indicações relativas aos objectivos 

Nos planos relativos à área curricular disciplinar de Língua Portuguesa 

que constam do PCT analisado, não foi feita qualquer referência aos 

objectivos. 

C) Indicações relativas aos conteúdos 

No PCT analisado, aparecem algumas indicações relativas a 

conteúdos a contemplar no processo de ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 

Na análise realizada, associámos o conteúdo Técnicas de leitura: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque quem 

domina as técnicas de leitura vai ler com mais frequência e consegue mais 

facilmente retirar informação do que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura, visto as actividades 

realizadas antes da leitura também implicarem o recurso a técnicas que 

favoreçam o desenvolvimento de competências em compreensão em leitura e 

também porque, para compreender um texto e para identificar o tipo a que ele 

pertence, é essencial ser detentor de técnicas de leitura. 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, para se escrever a partir do que se leu, é 



imprescindível fazer previamente uma boa leitura do texto que vai servir de 

estímulo à expressão escrita. 

O conteúdo Compreensão na leitura relaciona-se com todas as 

macrocategorias, categorias e subcategorias por nós definidas, visto todas elas 

estarem relacionadas com o desenvolvimento de competências neste domínio. 

O conteúdo Leitura para informação e estudo (localizar 

informação, identificar a informação mais relevante ) foi associado: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto ser importante, neste contexto, promover a leitura para obtenção 

de informação e esse esforço contribuir para tornar o aluno mais autónomo na 

leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, pois esta é uma forma de se verificar se o 

que se está a ler e a reler foi de facto compreendido. 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque quem lê com o objectivo de retirar 

informação do que lê vai com certeza conseguir mais facilmente escrever a 

partir do que foi lido. 

D) Indicações relativas às estratégias/actividades 

São várias as referências a Estratégias/Actividades que encontrámos 

no PCT em análise, embora, neste PCT, não tenham sido incluídas na parte 

relativa à área de Língua Portuguesa, mas sim nas partes relativas às áreas 

curriculares não disciplinares. 

É referida uma actividade designada por Leitura orientada, que 

relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, dado que este 

género de actividades contribui para a aquisição de hábitos de leitura pela 

prática da mesma e pode conduzir o aluno a descobrir a leitura como uma 

forma de obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 



principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

(Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura), visto este tipo de leitura se 

destinar a preparar a leitura do texto, o que contribui para a compreensão do 

mesmo; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se a leitura for interessante e bem 

orientada, mais fácil será usá-la para motivar as crianças para a realização de 

actividades de escrita a partir dela. 

Faz-se referência a uma actividade designada por Realização de um 

sub-projecto, que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, já que este 

sub-projecto (cujo tema é “Espécies aquáticas ameaçadas”) pode e deve ser 

do interesse do leitor, o que irá  conduzi-lo a realizar leituras para obtenção de 

informação e, assim, a adquirir hábitos de leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque a realização desse sub-projecto pode 

incentivar o aluno a ler mais e levá-lo a compreender melhor o que é lido.; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque este género de actividade implica ler textos 

e escrever a partir deles. 

São também mencionadas actividades de Leitura de textos em prosa 

e em poesia, que relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação 

através da leitura), pois este género de actividade contribui para a aquisição de 

hábitos de leitura pela prática da mesma e pode favorecer o contacto com 

textos que revelam o lado lúdico da língua e também com outros textos que 

podem levar o aluno a descobrir a leitura como uma forma de obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 



Durante a leitura e Após a leitura, porque o exercício da leitura favorece a 

compreensão das ideias transmitidas pelos textos e facilita a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, pois ler vários tipos de textos é um bom ponto de 

partida para a realização de actividades de expressão escrita a partir dos 

mesmos. 

São mencionadas também actividades de Biblioteca de turma e 

Projecto , que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação 

através da leitura, já que o desenvolvimento destas estratégias conduz à 

aquisição de hábitos de leitura e pode levar o aluno a descobrir a leitura como 

prazer e ainda como forma de obter informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, já que o desenvolvimento destas actividades 

é muito importante para a prática da leitura, que favorece o desenvolvimento de 

competências em compreensão escrita; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, pois a realização deste género de actividades ajuda 

a reunir ideias para a produção de textos escritos a partir de outros textos 

estudados nas aulas. 

Foi ainda mencionada uma actividade de Discussão , que associámos: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as 

categorias Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do 

texto e Identificação da estrutura do texto e a subcategoria Após a leitura, 

porque a discussão de ideias retiradas do texto pode ser utilizada para 

desenvolver competências em compreensão na leitura e permitir ao aluno 

reconhecer mais facilmente a sua estrutura característica; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, pois discutir as ideias de um texto lido e estudado 



na aula é um bom ponto de partida para a realização de actividades de 

expressão escrita a partir do mesmo. 

E) Indicações relativas ao material 

No PCT analisado, encontrámos algumas referências a material a 

utilizar na leccionação.  

No entanto, essas referências não estão especificamente associadas à 

área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Associámos o material Livros: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura);  

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura. 

Associámos o material  Banda desenhada: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura);  

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura. 

Os materiais Vídeo e Cartazes relacionam-se: 

- com a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as 

suas três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias  

Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura; 

- com a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a 

partir da compreensão na leitura. 

O material Fotografias foi associado: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 



principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura. 

O material Jogos didácticos de computador foi associado: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura. 

F) Indicações relativas à avaliação 

No que diz respeito à Língua Portuguesa, o PCT analisado não 

apresenta nenhumas referências relativas a este indicador. 

 

5.1.2. Para o 2º Ano de Escolaridade  

 
5.1.2.1. Apresentação do Projecto Curricular de Tur ma para o 2º Ano de 

Escolaridade  

Este Projecto Curricular de Turma (cf. Anexo 3) está estruturado em 

três pontos principais. 

O primeiro ponto diz respeito à caracterização da turma, incluindo a 

referência a elementos como: 

- A lista nominal dos alunos;  

- A sua distribuição por sexo;  

- A caracterização das famílias dos alunos, em termos da sua estrutura 

e do grau de envolvimento na vida escolar;  

- A caracterização dos próprios alunos, tendo em conta factores como 

a sua pertença a minorias étnicas e a sua religião. 

No segundo ponto (Problemas detectados), encontramos informação 

relativa a alunos que se encontram em situações que merecem uma atenção 

especial (incluindo alunos com NEE, dificuldades de aprendizagem, problemas 

comportamentais, de adaptação escolar e de fala) e um espaço destinado ao 

registo de um diagnóstico das dificuldades manifestadas pelos alunos. 



O terceiro ponto diz respeito à operacionalização do PCT e dele 

constam os seguintes elementos: 

- Estratégias educativas globais, incluindo a referência a aspectos 

designados pelos termos Prioridades, Metodologias, Estratégias e Recursos; 

- Metas prioritárias, incluindo a referência aos aspectos 

Desenvolvimento da competência comunicativa, Estratégias cognitivas, Que 

metodologias utilizar?, Que materiais utilizar?, Que estratégias de diferenciação 

utilizar?, Que avaliação fazer? e Competências Gerais a privilegiar; 

- Clarificação das competências transversais a desenvolver nas áreas 

não curriculares, que remete para as competências transversais definidas pelo 

Ministério da Educação (2007) e para as situações de aprendizagem 

associadas a cada uma delas. 

  

5.1.2.2. Análise do Projecto Curricular de Turma pa ra o 2º Ano de 

Escolaridade  

No Anexo 4, o leitor encontrará a grelha preenchida relativa à análise 

do Projecto Curricular de Turma para o 1º Ano de Escolaridade. 

A) Indicações relativas às competências 

Competências Gerais 

No PCT analisado, figuram duas competências gerais, apresentadas 

de forma explícita, seleccionadas dentre as figuram no Currículo Nacional do 

Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001). 

A competência geral Usar correctamente a língua portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar pensa mento próprio foi 

associada: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque apenas 

quem consegue dominar os mecanismos subjacentes à comunicação escrita, 

na sua vertente de compreensão, e aspectos relacionados com o 

funcionamento da língua pode ler com autonomia e extrair informação daquilo 

que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 



Durante a leitura e Após a leitura, porque, para compreender o que se lê e 

poder identificar que tipo de texto se está a ler, é necessário ser detentor de 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua. 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na 

leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita), porque, para poder escrever 

um texto a partir do que foi lido e também para o rever e melhorar, é 

igualmente necessário dominar os mecanismos subjacentes à comunicação 

escrita, tendo em conta as vertentes da compreensão e da produção, e possuir 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua. 

A competência designada por Pesquisar, seleccionar e organizar 

informação para a transformar em conhecimento mobil izável associa-se: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque a leitura 

exige pesquisa, selecção e organização da informação e este tipo de prática é 

fundamental na aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura e, por outro 

lado, a leitura para obtenção de informação requer, geralmente, algum esforço 

de pesquisa e exige que se ponha em acção competências associadas à 

selecção e organização de informação pesquisada; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto o trabalho de pesquisa implicar a leitura 

de textos, a apreensão das suas ideias, a identificação das suas ideias 

principais e, eventualmente, a identificação do tipo de texto em questão; 

apenas desta forma se poderá proceder à organização da informação 

disponível, analisando-a e classificando-a segundo o seu grau de interesse, 

para a transformar em conhecimento. 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, associada às suas três 

categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, 

Revisão do texto produzido e Reescrita), porque actividades como escrever a 

propósito de um texto já previamente lido e explorado, rever o texto escrito e 

reescrevê-lo para o melhorar podem requer pesquisa de informação, bem 



como a selecção de informação entre a que foi pesquisada e a organização da 

que for assim retida.  

Competências transversais 

No mesmo PCT, são mencionadas quatro das competências 

transversais a desenvolver durante a frequência do Ensino Básico (Ministério 

da Educaçºao, 2007), sendo estas exclusivamente relacionadas com as áreas 

curriculares não disciplinares. 

Associámos as competências transversais Métodos de trabalho e 

estudo e Estratégias cognitivas :  

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque o 

desenvolvimento destas duas competências ajuda os leitores a desenvolverem 

hábitos de leitura e, consequentemente, a terem mais facilidade em extrair a 

informação pertinente dessa mesma leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto o desenvolvimento de métodos de 

trabalho e estudo e o saber utilizar várias estratégias cognitivas dependerem 

da realização de actividades de leitura e poderem facilitar essas mesmas 

actividades, já que estas competências interagem constantemente; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque escrever a propósito de textos lidos, rever o 

que se escreveu e reformular/melhorar o texto produzido são actividades que 

contribuem para agilizar o recurso a diversas estratégias cognitivas e permitem 

desenvolver métodos de estudo e trabalho. 

As competências transversais Tratamento da informação e 

Comunicação foram relacionadas com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque, de 

facto, saber tratar a informação e comunicá-la vai permitir ao leitor desenvolver 

hábitos de leitura e, consequentemente, ter mais facilidade em extrair a 

informação pertinente dos textos que lê; 



- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto o tratamento da informação contida no 

texto e a sua comunicação implicar operações associadas ao desenvolvimento 

destas competências; 

- Com a macrocategoria Interacção leitura-escrita associada às suas 

três categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na 

leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita), porque saber escrever a partir 

do texto que se leu, rever o texto produzido e reformulá-lo nos aspectos 

necessários implica o desenvolvimento das competências de tratamento da 

informação e de comunicação. 

Competências específicas 

No PCT analisado, figura um enunciado que podemos relacionar com 

uma das competências específicas definidas para a área de Língua Portuguesa 

(Ministério da Educação, 2001): Desenvolvimento da competência 

comunicativa. 

Este enunciado está relacionado com a competência específica 

Capacidade para decifrar de forma automática cadeia s grafemáticas, para 

localizar informação em material escrito e para apre ender o significado 

global de um texto curto (Ministério da Educação, 2001: 34). 

Associámo-lo: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque, para 

que o aluno desenvolva hábitos de leitura e consiga extrair informação daquilo 

que lê, é pressuposto que tenha desenvolvido competências de comunicação 

(neste caso específico, no domínio da compreensão na leitura); 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque, para apreender as ideias de um texto 

e identificar as suas ideias mais importantes e a sua estrutura, é necessário ter 

adquirido e desenvolvido competências de comunicação no domínio da 

compreensão na leitura; por outro lado, o tratamento de textos em 



compreensão na leitura também contribui para o desenvolvimento da 

competência comunicativa; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias, porque, para escrever um texto a partir da compreensão de um 

texto lido, para o rever e para o reescrever, é necessário o aluno ter adquirido e 

desenvolvido competências de comunicação no domínio da compreensão na 

leitura e da produção escrita. 

B) Indicações relativas aos objectivos 

Nos planos da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, que 

constam do PCT analisado, é mencionado um objectivo que se confunde com 

uma competência transversal: Desenvolver a competência comunicativa . 

Foi associado: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, pois o 

desenvolvimento de competências comunicativas vai promover hábitos de 

leitura e quem tem hábitos de leitura mais arreigados também consegue mais 

facilmente extrair informação daquilo que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, pois quem tem desenvolvida a competência 

comunicativa com mais facilidade vai conseguir compreender textos escritos e 

extrair as ideias que eles veiculam, bem como a sua respectiva estrutura, do 

mesmo modo que trabalhar estas competências específicas também contribui 

para o desenvolvimento da competência comunicativa, particularmente no 

domínio da comunicação escrita; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na 

leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita), porque quem tem facilidade 

em comunicar vai conseguir mais facilmente escrever algo a partir do que foi 

lido, rever o que foi escrito e reescrever o texto produzido, do mesmo modo 

que trabalhar estas competências específicas também contribui para o 

desenvolvimento da competência comunicativa, particularmente no domínio da 

comunicação escrita. 



C) Indicações relativas aos conteúdos 

No PCT analisado, aparecem algumas indicações relativas a 

conteúdos a contemplar no processo de ensino/aprendizagem associado à 

área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Começamos por chamar a atenção para o facto de alguns dos 

conteúdos referidos remeterem para estratégias/actividades (por exemplo, 

Leitura e interpretação, Escrita de textos, Ditados).  

No entanto, vão ser analisados como conteúdos, porque é com esse 

estatuto que eles figuram no PCT em questão. 

Associámos o conteúdo Leitura e interpretação a todas as 

macrocategorias, categorias e subcategorias por nós consideradas, à excepção 

da subcategoria Antes da leitura. De facto, para ler bem, é necessário 

compreender muito bem o que se está ler, (re)ler e apreender a estrutura dos 

textos que estão a ser lidos.  

O conteúdo Pesquisa foi associado: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura); de facto, o trabalho em torno da pesquisa contribui para o 

desenvolvimento de hábitos de leitura e para a mais fácil obtenção de 

informação a partir dos textos lidos; pode ainda proporcionar ao leitor contacto 

com textos que possa ler numa perspectiva mais recreativa; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto a pesquisa passar pela leitura de textos, 

incluindo a apreensão das ideias por eles veiculadas, a identificação das suas 

ideias principais e do seu tema, eventualmente a identificação do tipo de texto 

que se tem em mãos; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque pesquisar informação pode requerer que 

se escreva sobre o que se leu, se reveja o que foi escrito e se melhore o texto 

produzido (por exemplo, quando se tomam notas a partir dos textos lidos). 

O conteúdo Enriquecimento vocabular foi associado: 



- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque os 

hábitos de leitura contribuem para um enriquecimento vocabular, ou seja, o 

desenvolvimento do vocabulário passa pela aquisição/desenvolvimento de 

hábitos de leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque quem é detentor de um vasto leque 

vocabular vai compreender melhor o que lê, identificar mais facilmente as 

ideias principais e a estrutura do texto e também porque a realização de 

actividades centradas na compreensão na leitura estimula o enriquecimento 

vocabular, levando o aluno ao contacto com mais palavras usadas em 

diferentes contextos; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto os alunos detentores de um vasto leque 

vocabular terem mais facilidade em escrever a partir daquilo que leram, bem 

como em rever e reescrever o que foi escrito, por compreenderem melhor os 

textos lidos. 

Os conteúdos Correcção ortográfica e Correcção linguística 

relacionam-se com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto corresponderem a características dos textos escritos que são 

essenciais para se poder obter informação a partir do que é lido; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, já que estes aspectos são essenciais para a 

compreensão dos textos escritos, bem como para identificar a sua estrutura; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto estes aspectos serem essenciais para que o 



leitor possa escrever a partir daquilo que leu com correcção, bem como rever e 

reescrever o que foi escrito. 

Os conteúdos Raciocínio e Memorização relacionam-se com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto serem essenciais para se extrair informação a partir do que é lido 

e reter a informação apreendida; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, já que estes aspectos são essenciais para 

aprender as ideias contidas nos textos e identificar as suas ideias principais, 

bem como a sua estrutura característica, a partir da informação fornecida pela 

superfície textual e dos conhecimentos prévios do leitor, e ainda para reter a 

informação resultante do processo de compreensão do texto; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque o raciocínio permite apreender as ideias 

veiculadas pelo texto lido, a sua hierarquização e a sua organização e a 

memória permite reter toda esta informação, a fim de fazer uso dela na 

produção de um texto escrito a partir de um texto lido, na sua revisão e na sua 

reescrita/melhoria. 

O conteúdo Desenvolvimento de ideias foi associado: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, porque, para extrair informação a partir do que é lido, é imprescindível 

estarem interiorizadas formas de desenvolver as ideias; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, uma vez que as operações ligadas ao 

desenvolvimento destas competências implicam o desenvolvimento de ideias; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto a produção de um texto escrito a partir de 

um texto lido requerer a recolha de ideias com base em mecanismos 



associados à compreensão escrita e o seu desenvolvimento em termos de 

produção escrita. 

O conteúdo Funcionamento da língua relaciona-se com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, porque, para conseguir obter informação a partir do que está escrito, é 

necessário o aluno ter desenvolvido conhecimentos sobre o funcionamento da 

língua e saber fazer uso deles em contexto;  

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque, para compreender bem os textos 

lidos, nos diferentes níveis, é necessário ser detentor de conhecimentos sobre 

o funcionamento da língua e saber fazer uso deles em contexto;  

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto os conhecimentos relativos ao 

funcionamento da língua e saber fazer uso deles em contexto serem 

importantes para desenvolver estas competências. 

O conteúdo Análise/Síntese relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e a subcategoria Após 

a leitura, já que os processos de análise e síntese são fundamentais para o 

tratamento da informação no âmbito da compreensão na leitura; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque a capacidade de análise permite 

apreender as ideias veiculadas pelo texto lido e a síntese seleccionar apenas a 

informação principal, a fim de fazer uso dela na produção de um texto escrito a 

partir de um texto lido, na sua revisão e na sua reescrita/melhoria. 

O conteúdo Escrita de textos relaciona-se com:  

- a macrocategoria Compreensão na leitura combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e a subcategoria  Após 



a leitura, uma vez que as operações ligadas ao desenvolvimento destas 

competências podem implicar a escrita de textos;  

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita nas suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), pois quem tem facilidade em escrever vai também 

ter mais facilidade em escrever a partir do que leu, em rever o que foi escrito e 

em reescrever o texto produzido. 

 

 

D) Indicações relativas às estratégias/actividades 

São várias as referências a Estratégias/Actividades que encontrámos 

no PCT em análise. 

São referidas actividades designadas por Leituras , que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura), dado este género de actividade contribui para a 

aquisição/desenvolvimento de hábitos de leitura pela prática da mesma e 

favorecer o contacto com textos que revelam o lado lúdico da língua, logo 

podem ter funções recreativas, e também com textos que podem levar o aluno 

a descobrir a leitura como uma forma de obter informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque, de facto, contactar com diversos 

textos através da leitura favorece a compreensão das ideias veiculadas pelos 

mesmos e a identificação das suas ideias principais e facilita a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita  e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque, se o texto lido for interessante, mais fácil 

será usá-lo para motivar as crianças a realizar actividades de escrita a partir 

dele, bem como a rever o que foi escrito e a reescrever o texto produzido. 

São também referidas actividades de Leitura e interpretação, que 

associámos: 



- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as  categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, pois este 

género de actividade contribui para a aquisição e o desenvolvimento de hábitos 

de leitura pela prática da mesma e pode levar o aluno a descobrir a leitura 

como uma forma de obter informação;  

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, porque o exercício da actividade de leitura e 

interpretação favorece a compreensão das ideias transmitidas pelos textos, a 

identificação das suas ideias principais e facilita a aquisição e desenvolvimento 

de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque é graças a elas que os alunos conseguem 

reunir as ideias que depois irão pôr por escrito, rever o que escreveram e 

reescrever o texto produzido. 

São também referidas actividades denominadas por Diálogos , que 

relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura), pois este género de actividade pode contribuir para motivar o aluno 

para a leitura, o que o leva à aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura, 

e favorecer o contacto com textos que revelam o lado lúdico da língua ou a 

leitura como uma forma de obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, pois, para que se possa dialogar sobre a 

leitura, é necessário ler bem os textos e compreender muito bem o que foi lido; 

além disso, o próprio diálogo pode facilitar a compreensão do texto em estudo, 

nos três níveis considerados na nossa grelha; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, na categoria Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, já que o diálogo sobre o 



texto em estudo constitui um momento de preparação para a produção escrita 

de um texto a partir destes, e na categoria Reescrita, pois a melhoria do texto 

produzido passa, normalmente, pelo diálogo com os outros, que fazem a 

apreciação crítica do nosso texto. 

São também referidas actividades denominadas por Debates , que 

relacionámos com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, porque, para poder retirar informação do que foi lido, pode ser útil 

debater a leitura realizada; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Após a leitura, pois, para que possam ser realizados debates sobre os textos 

lidos, é imprescindível que tenham sido muito bem compreendidos; além disso, 

o próprio debate pode facilitar a compreensão do texto em estudo, nos três 

níveis considerados na nossa grelha; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, na categoria Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, já que o debate sobre o 

texto em estudo constitui um momento de preparação para a produção escrita 

de um texto a partir destes, na categoria Reescrita, já que esta pode ser 

orientada por um diálogo com pessoas que fizeram a leitura crítica dos textos 

por nós produzidos. 

As actividades designadas por Incentivo à pesquisa foram 

associadas: 

- à  macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as  

categorias Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, já 

que a leitura associada às actividades de pesquisa da informação vai permitir 

ao leitor ter mais domínio e autonomia na leitura e é essencial para a obtenção 

de informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Após a leitura, pois a realização de pesquisas em textos escritos implica a sua 



compreensão a vários níveis, incluindo a identificação da estrutura 

característica do texto; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às categorias Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura e Reescrita, pois a 

pesquisa ajuda os alunos a reunirem as ideias indispensáveis à produção do 

texto escrito e pode fornecer-lhes a informação necessária para procederem à 

reescrita e melhoria dos textos produzidos. 

São também referidas actividades de Tratamento de informação, que 

associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as  categorias 

Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, já que a sua 

realização vai permitir ao leitor ter mais domínio e autonomia na leitura e é um 

complemento indispensável da pesquisa para obtenção de informação a partir 

de um texto escrito; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante e Após a leitura, pois o tratamento da informação permite ao leitor 

compreender as ideias veiculadas pelos textos, à identificação das suas ideias 

principais e pode conduzir ao conhecimento da sua estrutura característica;  

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque o tratamento da informação é uma etapa 

indispensável do processo de reunir as ideias necessárias à produção do texto 

escrito, do processo de rever o texto produzido e ainda da reescrita e melhoria 

dos textos produzidos. 

São ainda referidas actividades de Desenvolvimento de raciocínio, 

que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as  categorias 

Hábitos de leitura  e Obtenção da informação através da leitura, porque ter 

desenvolvido o raciocínio contribui para o desenvolvimento de hábitos de 

leitura e facilita a obtenção de informação a partir do que se leu; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 



principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante e Após a leitura, pois o desenvolvimento do raciocínio permite uma 

maior e melhor compreensão da informação veiculada pelos textos e facilita 

sempre a aquisição de conhecimentos sobre tipologias textuais; por outro lado, 

este género de actividades também favorece o desenvolvimento do raciocínio; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque, para realizar actividades de escrita a 

partir do que foi lido e compreendido, bem como para rever o que foi escrito e 

reescrever o texto produzido para o melhorar, é necessário recorrer ao 

raciocínio. 

As actividades designadas por Resumos/Sínteses e Análise/Síntese 

relacionam-se com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, já que o desenvolvimento desta estratégia é muito importante para 

conseguir obter informação a partir do que foi lido; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Após a leitura, já que o desenvolvimento desta estratégia é muito importante 

para a compreensão dos textos lidos; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na 

leitura, Revisão do texto produzido e Reescrita), pois a realização de 

resumos/sínteses e de actividades centradas na análise/síntese ajuda a reunir 

ideias para a produção de textos escritos a partir de outros textos estudados 

nas aulas, a rever textos e a reescrevê-los e melhorá-los. 

São também mencionadas actividades de Raciocínio e Memorização, 

que foram relacionadas com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto estas actividades serem essenciais para se poder obter 

informação a partir do que é lido; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 



principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, já que o recurso ao raciocínio e à 

memorização é fundamental na compreensão de textos escritos, nos três níveis 

contemplados nas nossa grelha; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto o desenvolvimento destas duas capacidades 

ser fundamental para reunir ideias para produzir textos escritos, para rever os 

textos produzidos e ainda para os reescrever/melhorar. 

Foram também mencionadas actividades de Desenvolvimento de 

ideias e Distinguir o essencial do acessório, que foram relacionadas com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto o desenvolvimento de ideias e conseguir distinguir a informação 

pertinente em detrimento do supérfluo serem indispensáveis para conseguir 

extrair  informação do que é lido;  

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto estas actividades serem imprescindíveis 

para o tratamento da informação recolhida durante a leitura, de forma a 

compreender e reter o essencial e a identificar a estrutura característica do 

texto; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), visto estas actividades serem essenciais para que 

os alunos possam extrair a informação do texto lido, a fim de a usarem na 

produção de textos escritos e ainda para rever e reescrever os textos por eles 

produzidos. 

Foram também mencionadas actividades ligadas ao desenvolvimento 

da Capacidade crítica, que foram relacionadas com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto o desenvolvimento desta capacidade ser importante para a recolha 

de informação pertinente num texto lido; 



- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, pois o desenvolvimento da capacidade crítica 

permite uma maior e melhor compreensão da informação veiculada pelos 

textos e facilita sempre a aquisição de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque, para realizar actividades de escrita a 

partir do que foi lido e compreendido, bem como para rever o que foi escrito e 

voltar a reescrever, é necessário ter sentido crítico. 

Foram também mencionadas actividades de Retenção da informação 

e Organização da informação e atitude crítica, que relacionámos com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura; de facto, a organização e retenção da informação seleccionada com 

base numa atitude crítica são complementos essenciais do processo de 

extracção de informação pertinente de um texto lido; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, visto a recolha da informação, durante e 

após a leitura, aliada a uma atitude crítica, e a sua retenção contribuírem de 

forma evidente para a apreensão das ideias do texto, bem como para a 

identificação das suas ideias principais e da sua estrutura característica; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque recolher informação seleccionada com 

base numa atitude crítica, organizá-la e retê-la são elementos essenciais para 

o desenvolvimento de competências de produção de textos escritos a partir de 

textos lidos na aula, a respectiva revisão e a sua reescrita, com vista à sua 

melhoria.  

É também mencionada a actividade de Registos, que associámos: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, visto ser importante registar a informação obtida através da leitura; além 



disso, a própria actividade de registo ajuda o sujeito a tomar consciência da 

informação que conseguiu recolher a partir da leitura de um dado texto; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Após a leitura, visto esta actividade ser imprescindível depois da leitura de um 

texto, até para se verificar se o que se leu foi de facto compreendido; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), já que esta actividade vai permitir ao leitor tomar 

nota do que recolheu a partir do texto escrito estudado; por sua vez, as 

operações de revisão e reescrita só se podem exercer sobre registos escritos. 

Foram também mencionadas actividades de Comunicação escrita- 

ortografia e Escrita de textos, que foram relacionadas com a macrocategoria 

Interacção leitura-escrita e as suas três categorias (Prática da expressão 

escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do texto produzido e 

Reescrita), pois quem tem facilidade em escrever e conhece bem as regras da 

ortografia vai também ter mais facilidade em escrever a partir do que leu, em 

rever o que foi escrito e em reescrever o texto produzido. 

Foi também mencionada a actividade de Resolução de problemas, 

que foi relacionada com: 

- a díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, já que quem consegue resolver problemas com facilidade vai ter 

também mais facilidade em extrair a informação pertinente retirada da leitura; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e a subcategoria Após 

a leitura, visto que quem tem facilidade em resolver problemas vai também ter 

mais destreza para apreender as ideias de um texto e identificar as suas ideias 

principais e a respectiva estrutura característica; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), pois quem tem facilidade em resolver problemas 



vai também ter mais facilidade em escrever a partir do que leu, em rever o que 

foi escrito e em reescrever o texto produzido. 

Por fim, foi ainda mencionada a actividade de Utilização das TIC , que 

foi relacionada com a macrocategoria Interacção leitura-escrita nas suas três 

categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, 

Revisão do texto produzido e Reescrita), porque o leitor pode escrever a partir 

do que leu, rever o que foi escrito e voltar a reescrever o texto utilizando as 

TIC. 

E) Indicações relativas ao material 

No PCT analisado, encontrámos algumas referências ao material 

utilizado na leccionação. No entanto, essas referências não diziam respeito 

especificamente à área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Associámos os materiais Livros, Revistas, Computador/CDs,  

Retroprojector e Enciclopédias a todas as macrocategorias, categorias e 

subcategorias. 

O material Manuais escolares associa-se: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação  e Obtenção da informação através 

da leitura); 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante e Após a leitura. 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura. 

O material TV/Vídeo, associa-se: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação  e Obtenção da informação através 

da leitura);  

 - à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com todas as 

subcategorias (Antes, Durante e Após a leitura); 



- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura. 

Os materiais Fichas e Dicionário  associam-se: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante e Após a leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita). 

O material Ficheiros auto-correctivos  associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria  

Após a leitura; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Revisão do texto produzido. 

O material Projector de slides  associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Antes da leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita). 

O material Rádio/Gravador  associa-se à macrocategoria 

Compreensão na leitura, combinada com as suas três categorias (Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto) e a subcategoria Antes da leitura. 

F) Indicações relativas à avaliação 

No que se refere à Língua Portuguesa, o PCT analisado apresenta 

algumas referências relativas a este indicador. 

Assim, associámos a Auto-avaliação e a Hetero-avaliação : 



- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as suas três  

categorias (Hábitos de leitura, Recreação e Obtenção da informação através da 

leitura), porque é possível verificar se os alunos são autónomos na leitura 

através da aplicação destas formas de avaliação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante e Após a leitura, porque podemos verificar se os alunos 

compreenderam o que leram através da sua auto- e hetero-avaliação; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque podemos apurar se os alunos conseguem 

escrever a partir do que leram através da sua auto- e heteroavaliação. 

Os tipos de avaliação Diagnóstica e Formativa foram associados: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias 

Durante e Após a leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita). 

A avaliação dita Sumativa foi associada: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura, porque é possível avaliar de forma sumativa se os alunos conseguem 

obter informação a partir do que leram; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias 

principais do texto e Identificação da estrutura do texto) e com a subcategoria 

Após a leitura, porque é possível avaliar de forma sumativa se os alunos 

compreenderam o que leram; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 



texto produzido e Reescrita), porque podemos avaliar de forma sumativa se os 

alunos conseguem escrever a partir do que leram, bem como rever e 

reescrever os textos produzidos. 

 

5.1.3. Para o 3º Ano de Escolaridade  

 
5.1.3.1. Apresentação do Projecto Curricular de Tur ma para o 3º Ano de 

Escolaridade  

Este PCT (cf. Anexo 5) assenta em dois pontos. 

O primeiro ponto diz respeito à caracteização da turma e dele constam: 

- A caracterização do meio em que a escola que a turma frequenta se 

insere;  

- A caracterização da turma propriamente dita, tendo em conta o 

número de alunos, a sua idade, a sua origem social, o nível das aprendizagens, 

problemas existentes na turma a este nível, postura na sala de aula, 

actividades de tempos livres, percurso casa-escola e acompanhamento das 

actividades escolares por parte das respectivas famílias;   

- A lista nominal dos alunos. 

Do segundo ponto, relativos às planificações para as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, constam: 

-) A programação anual, incluindo: 

- Referência às áreas curriculares, 

- Alguns conteúdos a desenvolver nessas áreas, 

- No caso da área disciplinar de Língua Portuguesa, algumas 

competências a desenvolver (referidas em vez dos conteúdos), 

- Pontualmente, referências a estratégias/actividades, 

- A calendarização proposta para o desenvolvimento da programação 

prevista. 

- As programações mensais, que, no que se refere às áreas 

curriculares disciplinares, incluem: 

• Conteúdos,  

• Objectivos,  

• Actividades/estratégias  

• Avaliação,  



• e, para as áreas curriculares não disciplinares, referem apenas 

alguns objectivos e estratégias. 

  

5.1.3.2. Análise do Projecto Curricular de Turma pa ra o 3º Ano de 

Escolaridade  

No Anexo 6, o leitor encontrará a grelha preenchida relativa à análise 

do Projecto Curricular de Turma para o 3º Ano de Escolaridade. 

A) Indicações relativas às competências 

Competências gerais 

No PCT analisado, não figura nenhuma Competência geral enunciada 

de forma directa.  

Contudo, alguns dos elementos referidos podem ser relacionados com 

algumas das competências gerais apresentadas no Currículo Nacional do 

Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001). 

Esses enunciados são os seguintes: 

- Aumentar as competências de leitura , que associamos à 

competência geral designada por Usar correctamente a língua portuguesa 

para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio  

(Ministério da Educação, 2001: 15); 

- Recolher e seleccionar produções do património lite rário oral e 

Recolher, seleccionar e organizar informação , associados à competência 

geral Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar 

em conhecimento mobilizável (Ministério da Educação, 2001: 15). 

Os enunciados acima apontados não foram registados na nossa grelha 

de análise, dado que, no PCT em análise, não são apresentados como 

competências, mas sim como objectivos. 

Competências transversais 

No mesmo PCT, surgem-nos dois enunciados relativos a prioridades a 

contemplar no processo de ensino/aprendizagem para todas as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, que remetem para uma das 

competências transversais propostas para o Ensino Básico (Ministério da 

Educação, 2007). 

  Trata-se dos enunciados Recolher e seleccionar produções do 

património literário oral e Recolher, seleccionar e organizar informação, 



que podem ser associados à competência transversal designada por 

Pesquisar, organizar, tratar e produzir informação em  função das 

necessidades, problemas a resolver e dos contextos e situações. 

Foram associados à macrocategoria Autonomia na leitura e às 

categorias Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura. De 

facto, a recolha e selecção de informação do património literário oral, bem 

como de informações de carácter mais geral, leva os leitores a desenvolverem 

hábitos de leitura e, consequentemente, a terem mais facilidade em extrair a 

informação pertinente retirada dessa mesma leitura.  

O enunciado Recolher e seleccionar produções do património 

literário oral, foi ainda associado à categoria Recreação na leitura, porque 

essas produções podem-se revestir de um carácter lúdico e poético, o que lhes 

confere uma dimensão recreativa. 

Estes dois enunciados encontram-se também relacionados com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, visto 

a recolha e selecção de produções do património literário oral e a organização 

de informações poder incidir sobre o tema do texto lido e também ser durante e 

após a leitura do texto que se vai conseguir extrair a informação principal 

veiculada pelo mesmo e apreender a respectiva estrutura; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque recolher e seleccionar informação e 

interpretar essa mesma informação são operações que vão permitir ao leitor 

escrever a partir daquilo que leu e rever e reescrever o que foi escrito.  

 

Competências específicas 

No PCT analisado figura um enunciado, que pode ser associado às 

competências específicas formuladas para a área curricular disciplinar de 

Língua Portuguesa: Aumentar as competências de leitura. 

Este enunciado está relacionado com a competência específica 

Capacidade para decifrar de forma automática cadeia s grafemáticas, para 



localizar informação em material escrito e para apre ender o significado 

global de um texto curto (Ministério da Educação, 2001: 34). 

Associámo-lo: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias 

(Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura), porque, para que o aluno desenvolva hábitos de leitura, encontre 

prazer nessa mesma leitura e consiga extrair informação do que lê, é 

pressuposto que tenha desenvolvido competências de leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois, 

para apreender as ideias de um texto e identificar as suas ideias mais 

importantes e a respectiva estrutura, é necessário ter adquirido e desenvolvido 

competências de leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às categorias Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do texto 

produzido e Reescrita, porque, para poder escrever a partir do que foi lido e 

compreendido, rever o que foi escrito e reescrever, pressupõe-se que o leitor 

seja detentor de competências de leitura. 

B) Indicações relativas aos objectivos 

Nas planificações mensais para a área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa, que constam do PCT analisado, são mencionados objectivos, 

alguns dos quais se confundem com processos de operacionalização: por 

exemplo, Recolher e seleccionar produções do património lite rário oral.  

Mesmo assim, foram analisados como objectivos, respeitando a opção 

feita pela professora que elaborou o PCT. 

O enunciado Recolher e seleccionar produções do património 

literário oral foi relacionado com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as categorias Hábitos de 

leitura e Recreação na leitura, pois promove hábitos de leitura e o leitor pode 

encontrar prazer ao recolher e seleccionar produções do património literário 

oral, que, normalmente, se revestem de um carácter poético e lúdico; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 



da estrutura do texto e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, 

porque, durante e após a leitura destes textos, o leitor vai poder compreender 

as ideias veiculadas pelos mesmos e a leitura destes pode conduzir ao 

conhecimento da sua estrutura característica. 

O enunciado Recolher, seleccionar e organizar informação 

relaciona-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as categorias Hábitos de 

leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque, para obter 

informação através da leitura, é necessário fazer pesquisa, seleccionar a 

informação pertinente e organizá-la, o que contribui também para o 

desenvolvimento de hábitos de leitura. 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois a recolha de 

informação a partir de textos escritos implica a sua leitura e compreensão, ao 

mesmo tempo que conduz o leitor ao conhecimento da sua estrutura 

característica; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e a categoria Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, porque podem implicar 

ler a informação recolhida e escrever a partir desta. 

O objectivo Interpretar enunciados de natureza variada nas suas  

realizações verbais e não verbais (recados, avisos e  instruções)  foi 

associado:  

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às categorias Hábitos de 

leitura e Obtenção da informação através da leitura, pois a leitura de 

enunciados vai favorecer os hábitos de leitura e quem tem mais hábitos de 

leitura mais facilmente vai conseguir extrair informação daquilo que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois 

quem tem por hábito interpretar enunciados de natureza variada com mais 

facilidade vai conseguir compreender textos e, durante e após a leitura, extrair 

deles as ideias que veiculam, bem como identificar as suas ideias principais e a 

respectiva estrutura. 

O enunciado Ler e interpretar textos foi relacionado com: 



- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias – 

Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura –, porque quem tem facilidade em ler e interpretar textos tem mais 

prazer em ler e mais facilidade em obter a informação transmitida pela leitura, 

logo também adquire e desenvolve mais facilmente hábitos de leitura; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias 

(Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias Durante a leitura e Após 

a leitura, pois ler e interpretar textos é muito importante para a compreensão da 

mensagem que eles transmitem; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias 

– Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita –, porque ler e interpretar textos é fundamental 

para poder escrever algo a partir do que foi lido, para rever o que foi escrito e 

para reescrever o texto produzido. 

O enunciado Desenvolver a expressividade e hábitos de leitura 

relaciona-se com a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três 

categorias (Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação 

através da leitura), pois quem lê com expressividade tem mais prazer em ler e 

compreende melhor o que lê, consequentemente também adquire e 

desenvolve hábitos de leitura e vai ter mais facilidade em obter informação a 

partir do que leu. 

Os enunciados Participar em situações que desenvolvam o gosto 

pela leitura e Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em estudo  

relacionam-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias 

(Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura), pois o desenvolvimento destes objectivos vai contribuir para a 

aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura pela prática da mesma, 

favorece o contacto com textos que revelam o lado lúdico da língua e também 

com outros que podem levar o aluno a descobrir a leitura como uma forma de 

obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura e as suas três categorias 

(Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 



Identificação da estrutura do texto) e a subcategoria Durante a leitura, pois o 

contacto com diversos textos favorece a compreensão da informação veiculada 

pelos mesmos e facilita sempre a aquisição de conhecimentos sobre tipologias 

textuais. 

O enunciado Distinguir diferentes tipos de textos (prosa, poesi a e 

banda desenhada) relaciona-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias 

(Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura), já que estes textos podem ser do interesse do leitor e proporcionar-lhe 

prazer, o que lhe permitirá adquirir e desenvolver hábitos de leitura e, 

consequentemente, vir a obter mais facilmente informação a partir do que lê; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois a leitura de diferentes 

tipos de textos facilita obviamente a compreensão dos mesmos e pode 

conduzir também ao conhecimento da sua estrutura característica. 

O enunciado Aumentar as competências de leitura associa-se à 

macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e ainda às 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois, para adquirir e 

desenvolver competências de leitura, é necessário praticar a leitura e 

compreensão de textos nas suas várias dimensões. 

Os enunciados Estabelecer a sequência de acontecimentos e 

Localizar a acção no espaço e no tempo relacionam-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, dado que, para conseguir 

localizar a acção no espaço e tempo e estabelecer a sequência de 

acontecimentos, é necessário ler e compreender muito bem o que foi lido, ao 

mesmo tempo que vão permitir ao leitor conhecer a estrutura característica dos 

textos lidos; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias, 

porque, se se tratar de produzir textos de certos tipos (por exemplo, textos 

narrativos), estes aspectos são certamente essenciais. 

O enunciado Praticar a leitura dialogada, distinguindo as 

intervenções das personagens relaciona-se com a macrocategoria 

Compreensão na leitura, as categorias Apreensão das ideias do texto e 



Identificação das ideias principais do texto e ainda a subcategoria Durante a 

leitura, pois, para praticar a leitura dialogada distinguindo a intervenção das 

personagens, é necessário compreender muito bem o que se está a ler. 

O enunciado Comparar versões diferentes de um mesmo conto foi 

associado: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias 

Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura, porque a comparação de versões diferentes de um mesmo conto 

implica a sua leitura, logo estimula o leitor a desenvolver os seus hábitos de 

leitura, proporciona-lhe prazer, enquanto vai lendo e descobrindo as diferenças 

entre as várias versões do conto, e pode permitir-lhe obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura e as suas três categorias 

(Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias Durante a leitura e Após 

a leitura, porque a comparação de versões diferentes de um mesmo conto vai 

assentar na leitura desses diferentes textos e pode ocorrer em parte durante a 

sua leitura e em parte após a mesma; por outro lado, implica a apreensão das 

ideias veiculadas pelas diferentes versões do conto, a identificação das suas 

ideias principais e ainda a da respectiva estrutura. 

Os enunciados Contar, inventar, completar, transformar histórias 

individualmente ou em grupo e Participar em grupo na elaboração de 

histórias associam-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

à subcategoria Após a leitura, porque a elaboração/transformação de histórias 

a partir de textos lidos implica compreender muito bem o que foi lido e 

identificar a estrutura característica dos textos lidos; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque podem implicar ler um texto e escrever a 

partir deste. 

Os enunciados Estabelecer relações de sinonímia e antonímia para 

aprofundar a compreensão do texto , Decompor palavras em sílabas e 

Reconhecer sílaba tónica e átona relacionam-se com a macrocategoria 

Compreensão na leitura, as categorias Apreensão das ideias do texto e 

Identificação das ideias principais do texto e as subcategorias Durante a leitura 



e Após a leitura, pois estes aspectos relacionados com o funcionamento da 

língua são fundamentais para decifrar e compreender bem o texto, logo para 

apreender as ideias por ele veiculadas e identificar as suas ideias principais. 

Os enunciados Distinguir em frases simples, os elementos 

fundamentais , Distinguir em frases simples os elementos constitu intes – 

grupo nominal e verbal e Verificar a mobilidade de alguns elementos da 

frase – grupo móvel associam-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

ainda às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pelos motivos acima 

apontados; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias, 

porque o desenvolvimento de conhecimentos relacionados com o 

funcionamento da língua é indispensável para escrever textos a partir do que 

foi lido, para os rever e para os melhorar. 

Os enunciados Identificar nomes, classificá-los e verificar a sua  

variância em número e género , Organizar famílias de palavras e áreas 

vocabulares , Distinguir tipos de nomes e identificar o género, número e 

grau , Reconhecer verbos e a sua variância quanto ao temp o, pessoa e 

número , Distinguir nomes próprios, comuns e colectivos e Reconhecer 

adjectivos relacionam-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e as 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois a compreensão das 

ideias do texto envolve conhecimentos sobre o funcionamento da língua; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias, 

pois este género de objectivos pressupõe a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua, fundamentais para 

compreender e escrever textos, para os rever e para os melhorar. 

O enunciado Usar o dicionário relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e a 

subcategoria Após a leitura, pois o uso do dicionário, após as leituras 

realizadas, é essencial para se poder apurar os significados das palavras 

desconhecidas que são indispensáveis para a compreensão dos textos; 



- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias, 

visto o uso do dicionário ser imprescindível para poder escrever um texto a 

partir da compreensão na leitura, revê-lo e melhorá-lo. 

O enunciado Identificar adjectivos e substituí-los por outros d e 

sentido equivalente num determinado contexto associa-se à 

macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão das ideias 

do texto e Identificação das ideias principais do texto e à subcategoria Após a 

leitura, pois implica a compreensão do texto lido e, simultaneamente contribui 

para o seu aprofundamento. 

Os enunciados Exercitar o uso de sinais de pontuação e auxiliares  

de escrita , Identificar regras de translineação e Escrever a partir de 

motivações lúdicas associam-se à macrocategoria Interacção leitura-escrita 

combinada com as suas três categorias, porque conhecer regras relacionadas 

com o funcionamento da língua é indispensável para poder escrever um texto a 

partir da compreensão na leitura, para o rever e para o melhorar. 

Os enunciados Estabelecer relações de sinonímia e antonímia para 

aprofundar a compreensão do texto e Aumentar a capacidade de 

interpretação de produções escritas e incentivar à produção de textos 

diversificados associam-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e às 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois estes aspectos 

relacionados com o funcionamento da língua são fundamentais para decifrar e 

compreender bem o texto, logo para apreender as ideias por ele veiculadas e 

identificar as suas ideias principais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias, 

porque, para escrever a partir de um texto lido, revê-lo e melhorá-lo, é 

fundamental que o mesmo tenha sido muito bem compreendido. 

C) Indicações relativas aos conteúdos 

No PCT analisado, aparecem algumas indicações relativas a 

conteúdos a contemplar no processo de ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 

Contudo, alguns desses conteúdos assemelham-se a processos de 

operacionalização.  



Mesmo assim, foram analisados como conteúdos, respeitando a opção 

feita pela professora que elaborou o PCT. 

Na análise realizada, associámos o conteúdo Leitura e escrita  a todas 

as macrocategorias, categorias e subcategorias por nós consideradas, à 

excepção da subcategoria Antes da leitura. De facto, para ler bem, é 

necessário compreender muito bem o que se está a ler, (re)ler e compreender 

a estrutura dos textos que estão a ser lidos.  

O conteúdo Produções do  património oral associa-se à 

macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, pois este 

género de conteúdos pode estimular o leitor a ler e a encontrar prazer nessa 

mesma leitura, ao mesmo tempo que consegue obter informação através da 

mesma. 

O conteúdo Conhecimento explícito/Funcionamento da Língua 

relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque, para compreender 

bem os textos lidos, nos diferentes níveis, é necessário ser detentor de 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias, 

porque os conhecimentos relativos ao funcionamento da língua são 

importantes para todos estes aspectos. 

Os conteúdos Adjectivos e verbos , Translineação , Nomes próprios, 

comuns e colectivos , Pronomes pessoais , Tempos de verbos e 

Determinantes artigos definidos relacionam-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

ainda as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque, para se 

compreender bem o que é lido, é necessário ser detentor de conhecimentos 

sobre o funcionamento da língua; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita , combinada com as suas 

três categorias, porque todos os conhecimentos relacionados com o 

funcionamento da língua são importantes para desenvolver todas estas 

competências. 

D) Indicações relativas às estratégias/actividades 



São várias as referências a Estratégias/Actividades que encontrámos 

no PCT em análise. 

São referidas Actividades de leituras várias e leitura privilegia da – 

banda desenhada, que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias; de 

facto, este género de actividades contribui para a aquisição de hábitos de 

leitura pela prática da mesma, favorece o contacto com textos que revelam o 

lado lúdico da língua, logo podem ter funções recreativas, e também com 

textos que podem levar o aluno a descobrir a leitura como uma forma de obter 

informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque contactar com 

diversos textos através da leitura favorece a compreensão das ideias 

veiculadas pelos mesmos e facilita a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos sobre tipologias textuais. 

A actividade designada por Leitura privilegiada – banda desenhada 

associa-se à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a 

partir da compreensão na leitura, porque, se o texto for interessante, mais fácil 

será usá-lo para motivar as crianças a realizar actividades de escrita a partir 

dele. 

As actividades designadas por Leituras várias são relacionadas com 

a macrocategoria Interacção leitura-escrita , combinada com as suas três 

categorias, porque, se o texto for interessante, mais fácil será usá-lo para 

motivar as crianças a realizar actividades de escrita a partir dele, bem como a 

rever esse mesmo texto escrito e melhorá-lo. 

São também mencionadas Actividades de leitura e interpretação de 

textos e Leitura e interpretação de textos em prosa e poesia , que 

associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as suas três 

categorias, pois este género de actividades contribui para a aquisição de 

hábitos de leitura pela prática da mesma e pode favorecer o contacto com 

textos que revelam o lado lúdico da língua e também com textos que podem 

levar o aluno a descobrir a leitura como uma forma de obter informação; 



- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque o exercício da 

actividade de leitura favorece a compreensão das ideias transmitidas pelos 

textos e facilita a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos sobre 

tipologias textuais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, porque, se as leituras realizadas forem interessantes, mais fácil 

será usar os textos para levar as crianças a escreverem a partir deles, a 

reverem o que escreveram e a reescreverem. 

Faz-se também referência a Actividades de ouvir ler e ler narrativas 

sobre os temas em estudo, que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, pois 

podem proporcionar prazer ao leitor e, consequentemente, favorecer o 

desenvolvimento de hábitos de leitura e a facilidade de recolha da informação a 

partir das leituras feitas; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, visto ler narrativas sobre os 

temas em estudo permitir, durante e após a leitura, apreender as ideias 

veiculadas por essa mesma leitura e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos 

sobre tipologias textuais; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, pois este género de actividades vai proporcionar às 

crianças estímulo para a expressão escrita. 

Foram mencionadas também Actividades de desenvolvimento da 

expressividade e hábitos de leitura e Participação em situações que 

desenvolvam o gosto pela leitura , que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, pois 

quem tem facilidade em ler com expressividade vai ter mais prazer em ler e, 

consequentemente, também adquire mais facilmente hábitos de leitura e 

desenvolve a capacidade de extrair informação do que lê. 

A actividade Desenvolvimento da expressividade e hábitos de 

leitura foi ainda associada à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas 

três categorias e à subcategorias Após a leitura, visto o desenvolvimento da 



expressividade e hábitos de leitura poder levar o leitor a compreender melhor 

aquilo que lê e adquirir conhecimentos sobre tipologias textuais. 

As Actividades de leitura e escrita de recados e de Leitura e 

escrita de recados/mensagens de Natal foram associadas: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, 

visto que quem tem facilidade em ler e escrever tem também mais prazer em 

ler e, consequentemente, também adquire mais facilmente hábitos de leitura e 

informação a partir do que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as categorias 

Apreensão das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e 

com as subcategorias Durante e Após a leitura, já que ler e escrever com 

correcção é muito importante para a compreensão dos textos escritos;  

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, pois quem tem facilidade em ler e escrever vai também ter 

mais facilidade em escrever a partir do que leu, em rever o que foi escrito e em 

reescrever o texto produzido. 

A Actividade de escolher um livro para ler na íntegra  na sala de 

aula foi associada:  

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, pois 

a escolha dessa leitura deve contribuir para a aquisição de hábitos de leitura e 

favorecer o contacto com diversos tipos de textos, que podem revelar o lado 

lúdico da língua e também levar o aluno a descobrir a leitura como uma forma 

de obter informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com a subcategoria Após a leitura, porque contactar com diversos 

tipos de textos favorece a compreensão das ideias veiculadas pelos mesmos e 

facilita a aquisição de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, porque, se o livro escolhido for de facto interessante, poderá 

levar a criança a realizar actividades de escrita a partir dele, a rever o que 

escreveu e a reescrever o texto produzido. 

A actividade Leitura de textos, sua exploração oral e interpreta ção 

escrita foi relacionada: 



- com a macrocategoria Autonomia na leitura, combinada com as 

categorias Hábitos de leitura e Obtenção da informação através da leitura, visto 

este género de actividades contribuir para a aquisição e desenvolvimento de 

hábitos de leitura e também para incentivar o aluno a descobrir a leitura como 

forma de obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias a ela 

ligadas e as subcategorias Durante e Após a leitura, porque de facto, contactar 

com diversos textos e explorá-los favorece a compreensão das ideias 

transmitidas pelos mesmos, a identificação das ideias principais e a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se os textos forem interessantes, mais fácil 

será usá-los para estimular as crianças a realizarem actividades de escrita a 

partir deles. 

A actividade Praticar a leitura dialogada, distinguindo as 

intervenções das personagens foi relacionada com a macrocategoria 

Compreensão na leitura, as categorias Apreensão das ideias do texto e 

Identificação das ideias principais do texto e as subcategorias Durante e Após 

a leitura, pois, para que possa ser realizada, é imprescindível ler bem e 

compreender muito bem o que foi lido. 

A actividade Descrever personagens e contar histórias à turma 

relaciona-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura combinada com a categoria 

Recreação na leitura, visto este género de actividades revelarem o lado lúdico 

da língua; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

a subcategoria Após a leitura, visto ser necessário ler e compreender muito 

bem o que foi lido; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita e as suas três categorias, 

porque, se se tratar de produzir textos de certos tipos (por exemplo, textos 

narrativos), este aspecto é certamente essencial. 

A actividade Realizar interpretações orais e escritas de vários 

textos foi associada: 



- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

à subcategoria Após a leitura, visto o contacto com diversos tipos de textos e 

fazer a sua interpretação favorecerem a compreensão das ideias transmitidas 

pelos mesmos, a identificação das suas ideias principais e a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se os textos forem estimulantes, mais fácil 

será usá-los para motivar as crianças a realizarem actividades de escrita a 

partir deles. 

Foram mencionadas também Actividades de distinção de diferentes 

tipos de textos (prosa, poesia e banda desenhada) , que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, já 

que estes textos podem ser do interesse do leitor e proporcionar-lhe prazer, o 

que lhe permitirá desenvolver hábitos de leitura e, consequentemente, obter 

mais facilmente informação a partir do que lê; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com a subcategoria Após a leitura, pois a leitura de diferentes 

tipos de textos facilita obviamente a compreensão dos mesmos e pode 

conduzir também ao conhecimento da sua estrutura característica; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, pois quem lê vários tipos de textos terá mais facilidade em ler, 

em escrever a partir do que leu, em rever o que foi escrito e em reescrever o 

texto produzido. 

Foram também mencionadas Actividades de comparar versões 

diferentes de um mesmo conto, que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, pois 

essas comparações podem proporcionar prazer ao leitor e, consequentemente, 

favorecer o desenvolvimento de hábitos de leitura e a facilidade de recolha da 

informação a partir das leituras feitas; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

à subcategoria Após a leitura, visto a comparação de versões diferentes de um 

mesmo conto após a sua leitura permitir apreender as ideias veiculadas pelos 

textos, identificar as suas ideias principais e, ao mesmo tempo, adquirir 

conhecimentos sobre tipologias textuais; 



- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, pois este género de actividades vai permitir 

proporcionar às crianças estímulo para a expressão escrita. 

Foram mencionadas também Actividades de dialogar sobre a capa, 

o seu conteúdo e o título, associadas: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias, pois este género de diálogo vai estimular os alunos para a leitura e 

a obtenção de informação através da mesma, levando-os a adquirir e 

desenvolver hábitos de leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com as subcategorias Antes, Durante e Após a leitura, pois este 

género de actividades vai estimular o aluno para a leitura, por exemplo fazendo 

perguntas sobre o título ou as gravuras da capa, e quem lê mais tem mais 

facilidade em compreender o que lê, ao mesmo tempo que vai adquirindo 

conhecimentos sobre tipologias textuais. 

São ainda referidas actividades de Recolha e selecção de produções 

do património literário oral , que relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias, já 

que estas pesquisas e textos podem ser do interesse do leitor, o que lhe 

proporcionará prazer enquanto lê e que, através da sua leitura, este pode ser 

estimulado a obter a informação proveniente da mesma; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias nas subcategoria Durante e Após a leitura, pois,  durante e após 

a leitura destes textos, o leitor vai poder compreender as ideias veiculadas 

pelos mesmos, identificar as suas ideias principais e a leitura destes pode 

conduzir ao conhecimento da sua estrutura característica; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se os textos recolhidos forem 

interessantes, será mais fácil usá-los para motivar as crianças a realizar 

actividades de escrita a partir deles. 

São também mencionadas actividades de Recolher, seleccionar e 

organizar a informação, que relacionámos com: 



- a macrocategoria Autonomia na leitura e as categorias Hábitos de 

leitura e Obtenção da informação através da leitura, já que vão permitir ao leitor 

ter mais domínio e autonomia na leitura e obter informação; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois a leitura destes textos 

recolhidos e organizados permite ao leitor compreender as ideias veiculadas 

pelos mesmos e a identificação das suas ideias principais e que a leitura 

destes pode conduzir ao conhecimento da sua estrutura característica; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se os textos recolhidos forem 

interessantes, será fácil usá-los para motivar as crianças a realizar actividades 

de escrita a partir deles. 

São mencionadas também actividades de Pesquisar, seleccionar e 

organizar textos que abordem os temas de Estudo do Meio, que 

relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias, já 

que os textos lidos podem ser do interesse do leitor, o que lhe proporcionará 

prazer enquanto lê e que, através da sua leitura, este pode ser estimulado a 

obter a informação proveniente da mesma; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com as suas 

três categorias e a subcategoria  Após a leitura, pois, após a leitura destes 

textos, o leitor vai poder compreender as ideias veiculadas pelos mesmos e 

identificar as suas ideias principais e que a sua leitura pode conduzir ao 

conhecimento da sua estrutura característica; 

- a díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque, se os textos recolhidos e seleccionados 

forem interessantes, será mais fácil usá-los para motivar as crianças a realizar 

actividades de escrita a partir deles. 

As actividades Realização de entrevistas e recolha de revistas e 

jornais a fim de seleccionar contos e lendas e Estabelecer comparações 

entre as diferentes versões recolhidas foram associadas: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias, já 

que estes textos recolhidos podem ser do interesse do leitor e proporcionar-lhe 



prazer, ao mesmo tempo que o levam a adquirir e desenvolver hábitos de 

leitura e a extrair informação da mesma; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com a subcategoria Após a leitura, porque a recolha e 

comparação destes textos pode incentivar o aluno a ler mais, levá-lo a 

compreender melhor o que é lido e, ao mesmo tempo, conduzi-lo ao 

conhecimento da sua estrutura característica. 

As actividades Contar, inventar, completar, transformar histórias 

individualmente ou em grupo , Participar em grupo na elaboração de 

histórias e Aumentar a capacidade de interpretação das escritas  e 

incentivar à produção de textos diversificados foram relacionadas com a 

díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir da 

compreensão na leitura, visto poderem implicar ler um texto e escrever a partir 

dele. 

As actividades Dividir a frase nos seus grupos fundamentais: 

grupo nominal e verbal , Em fichas pré-elaboradas expandir e reduzir 

frases , Realizar fichas para treinar a decomposição de pala vras em 

sílabas átonas e tónica, classificar palavras quant o à posição da sílaba 

tónica , Realizar fichas em que se verifique a mobilidade do  grupo móvel , 

Exercitar o uso de sinais de pontuação e auxiliares  de escrita em 

aperfeiçoamento de textos e em momentos de trabalho  em grupo e 

individual , Em fichas pré-elaboradas, classificar nomes e modi ficá-los em 

género e número , Realizar fichas para classificação de nomes quanto ao 

tipo, género, número e grau , Nos textos trabalhados identificar adjectivos , 

Realizar composições colectivas e individuais em qu e se privilegie o uso 

do adjectivo , Nos textos identificar o verbo (acção) e verificar  a sua 

variância quanto ao tempo, número e pessoa , Responder a questionários , 

Em fichas pré-elaboradas, exercitar o uso de pronom es pessoais , Aplicar 

os pronomes pessoais ligados às pessoas do discurso , Decompor 

palavras em sílabas , Reconhecer sílaba tónica e átona , Distinguir em 

frases simples, os elementos fundamentais , Distinguir em frases simples, 

os elementos constituintes - grupo nominal e verificar a mobilidade de 

alguns elementos da frase – grupo móvel relacionam-se com: 



- a macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e a subcategoria Após a leitura, pois a compreensão das ideias 

veiculadas pelos textos e a identificação das suas ideias principais e  da sua 

estrutura característica envolvem conhecimentos sobre o funcionamento da 

língua; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, pois este género de estratégias/actividades desenvolvem 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua e estes são indispensáveis 

para escrever textos, para os rever e para os melhorar. 

Foram ainda referidas as actividades Identificar nomes, classificá-

los e verificar a sua variância em número e género , Organizar famílias de 

palavras e áreas vocabulares , Distinguir tipos de nomes e identificar o 

género, número e grau , Reconhecer adjectivos , Reconhecer verbos e a 

sua variância quanto ao tempo, pessoa e número  e Distinguir nomes 

próprios, comuns e colectivos, que foram relacionadas com a 

macrocategoria Compreensão na leitura, com as categorias Identificação das 

ideias principais do texto e Identificação da estrutura do texto e com a 

subcategoria Após a leitura, pois a compreensão das ideias do texto envolve 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua. 

As actividades Estabelecer relações de sinonímia e antonímia para 

aprofundar a compreensão do texto , Identificar adjectivos e substituí-los 

por outros de sentido equivalente num determinado c ontexto , Identificar 

regras de translineação , Executar fichas pré-elaboradas para a superação 

de dificuldades ortográficas , Praticar o aperfeiçoamento de textos 

escritos , Conjugar verbos e Aplicar os pronomes pessoais ligados às 

pessoas do discurso relacionam-se com a macrocategoria Interacção leitura-

escrita combinada com as suas três categorias, pois este género de estratégias 

e actividades permite desenvolver conhecimentos sobre o funcionamento da 

língua, fundamentais para escrever textos, para os rever e melhorar. 

Foram também mencionadas actividades como Aumentar a 

capacidade de interpretação de produções escritas e  incentivar à 

produção de textos diversificados , Escrever a partir de motivações 

lúdicas , Localizar a acção no espaço e o tempo e Produzir textos de 

criação livre ou com temas em estudo  relacionadas com a macrocategoria 



Interacção leitura-escrita combinada com as suas três categorias, pois este 

género de actividades permite estimular a imaginação e produzir textos escritos 

a partir do que foi lido, que deverão ser revistos e poderão ser melhorados. 

Foi ainda mencionada a actividade Treinar o uso do dicionário , que 

foi relacionada com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com a subcategoria Após a leitura, pois o uso do dicionário é 

essencial após as leituras realizadas, para poderem ser apreendidos os 

significados das palavras desconhecidas indispensáveis para a compreensão 

dos textos lidos; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, visto o uso do dicionário ser imprescindível para poder escrever 

um texto a partir da compreensão na leitura, revê-lo e melhorá-lo. 

E) Indicações relativas ao material 

No PCT analisado, não encontrámos qualquer referência ao material 

utilizado na leccionação da Língua Portuguesa. 

No entanto, as indicações relativas aos conteúdos e estratégias 

pressupõem o recurso a determinado tipo de material. 

Deste modo, associámos os materiais Livros  e Internet  a todas as 

macrocategorias, categorias e subcategorias.  

O material Dicionários/enciclopédias, associa-se: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e à categoria Obtenção da 

informação através da leitura;  

- à macrocategoria Compreensão na leitura combinada, às suas três 

categorias e às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura; 

 - à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias. 

O material Gramática associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias. 

O material referido foi relacionado com as macrocategorias, categorias 

e subcategorias acima apontadas, porque, quando se faz referência a 



pesquisar informação, pode-se deduzir que se recomenda o uso de 

determinado tipo de material, tal como livros, Internet, obras de referência (por 

exemplo, dicionários e enciclopédias, cuja consulta é referida nos conteúdos), 

gramáticas (já que são mencionados jogos de gramática, no âmbito das 

estratégias), vários tipos de textos (referidos também no âmbito dos conteúdos 

e das estratégias). 

F) Indicações relativas à avaliação 

No que se refere à Língua portuguesa, o PCT analisado apresenta 

algumas referências relativas a este indicador. 

Assim, associámos o enunciado Observação e registo da 

participação dos alunos : 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias; de 

facto, é possível constatar se os alunos são autónomos na leitura, através da 

observação da participação dos mesmos;  

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque 

podemos verificar se os alunos compreenderam o que leram através da 

observação da participação dos mesmos; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias, 

porque podemos apurar se os alunos conseguem escrever a partir do que 

leram, através da observação e registo da participação e entusiasmo com que 

escreveram. 

O enunciado Fichas individuais relaciona-se com a macrocategoria 

Compreensão na leitura, com as suas três categorias e com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura, pois podemos verificar se os alunos 

compreenderam o que leram através do preenchimento de fichas individuais.  

O enunciado Registo da facilidade/dificuldade com que são 

cumpridas as tarefas  associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura combinada com as suas 

três categorias e com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois 

é possível constatar se os alunos compreenderam o que leram através do 

registo da facilidade/dificuldade com que foram cumpridas as tarefas; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, pois é possível apurar se os alunos conseguem escrever a 



partir do que leram, através do registo da facilidade/ dificuldade com que foram 

cumpridas as tarefas. 

O enunciado Observação da participação no trabalho de grupo  

relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura combinada com as suas 

três categorias e com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois 

é possível apurar se os alunos compreenderam o que leram através da 

observação da sua participação no trabalho de grupo; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, pois é possível apurar se os alunos conseguem escrever a 

partir do que leram, através da observação da sua participação no trabalho de 

grupo. 

 

5.1.4. Para o 4º Ano de Escolaridade  

 
5.1.4.1. Apresentação do Projecto Curricular de Tur ma para o 4º Ano de 

Escolaridade  

Este último PCT (cf. Anexo 7) foi estruturado com base em quatro 

pontos principais. 

O primeiro ponto refere-se à caracterização da turma, tendo em conta 

os seguintes aspectos:  

- Escola que frequenta; 

- Número de alunos; 

- Distribuição pelo sexo: 

- Aproveitamento; 

- Actividades extra-escolares a que se dedicam. 

No segundo ponto, relativo à operacionalização do PCT, são 

apresentados:  

- Os aspectos inibidores da aprendizagem para a turma em questão; 

- As prioridades a respeitarem; 

.- As estratégias a usarem na leccionação; 

- Indicações relativas à avaliação dos alunos, muito sucintas e 

centradas no tipo de avaliação a ser realizada. 



No terceiro ponto, é apresentada informação relativa à componente 

não lectiva da actividade da docente. 

Do quarto ponto, constam as programações mensais.  

É de referir que apenas nos foram facultadas as programações 

referentes ao primeiro período.  

Estas referem-se às áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, e delas constam:  

- Os temas/conteúdos a abordar; 

- As competências específicas a desenvolverem; 

- Situações de aprendizagem a contemplarem nas aulas; 

- Indicações relativas à forma de fazer a avaliação dos alunos. 

 

5.1.4.2. Análise do Projecto Curricular de Turma pa ra o 4º Ano de 

Escolaridade  

No Anexo 8, o leitor encontrará a grelha preenchida relativa à análise 

do Projecto Curricular de Turma para o 4º Ano de Escolaridade. 

A) Indicações relativas às competências 

Competências gerais 

No PCT analisado, não figura nenhuma competência geral de forma 

directa.  

Contudo, nele figuram alguns enunciados que podem ser relacionados 

com competências gerais apresentadas no Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2001). 

Esses enunciados são os seguintes:  

- Desenvolver a autonomia e o poder de concentração a judando 

na procura e selecção de informação necessária e po sterior organização,  

que associámos à competência geral designada por Pesquisar, seleccionar e 

organizar informação para a transformar em conhecime nto mobilizável 

(Ministério da Educação, 2001: 15); 

- Desenvolvimento de métodos de estudo, que relacionámos com a 

competência geral Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de  

aprendizagem adequadas a objectivos visados (Ministério da Educação, 

2001: 15); 



- Automatização do processo de decifração e Capacidade de usar 

o conhecimento da língua como instrumento da aprend izagem da leitura e 

da escrita , que foram relacionados com a competência geral Usar 

correctamente a língua portuguesa para comunicar de  forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio (Ministério da Educação, 2001: 15). 

A competência Desenvolver a autonomia e o poder de 

concentração ajudando na procura e selecção de info rmação necessária e 

posterior organização associa-se: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às categorias Hábitos de 

leitura e Obtenção da informação através da leitura, pois a leitura exige 

concentração e quem gosta de ler tem mais hábitos de leitura, o que vai 

permitir obter mais facilmente informação através do que é lido; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias (Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais 

do texto e Identificação da estrutura do texto) e com as subcategorias Durante 

a leitura e Após a leitura, visto o trabalho de pesquisa poder incidir sobre 

aspectos do tema desenvolvido pelo texto, para, de seguida, se verificar a sua 

importância para o tema em estudo; somente desta forma se poderá passar à 

organização da informação disponível, analisando-a e classificando-a segundo 

o grau de interesse, para a transformar em conhecimento; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita nas suas três categorias: 

Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita, porque actividades como escrever a propósito de 

um texto já previamente lido e explorado, rever o texto escrito e rescrevê-lo 

para o melhorar, podem requerer pesquisa de informação.  

A competência Automatização do processo de decifração  está 

relacionada com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as suas três categorias 

Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura, porque só é possível existir autonomia na leitura, se estiver interiorizado 

o processo de decifração; 

- a macrocategoria  Compreensão na leitura, as suas três categorias 

(Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto) e as subcategorias Durante a leitura e Após 



a leitura, visto ser necessário ser fluente na leitura para poder compreender o 

que se está a ler ou a reler. 

A competência Capacidade de usar o conhecimento da língua 

como instrumento da aprendizagem da leitura e da es crita encontra-se 

associada: 

- à  macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias 

Hábitos de leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da 

leitura, porque apenas quem consegue dominar os aspectos relacionados com 

o funcionamento da língua pode ler com autonomia; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias 

(Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto) e às subcategorias Durante a leitura e Após 

a leitura, porque, para compreender o que se lê e poder identificar que tipo de 

texto se está a ler, é necessário ser detentor de conhecimentos sobre o 

funcionamento da língua; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias 

(Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita), porque, para poder escrever um texto a partir do 

que foi lido, para o rever e melhorar é necessário possuir conhecimentos sobre 

o funcionamento da língua. 

A competência Desenvolvimento de métodos e estudo  relaciona-se 

com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e a categoria Obtenção da 

informação através da leitura, porque, para extrair informação do que é lido, é 

necessário estarem interiorizados métodos de trabalho e estudo; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e as 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, visto implicar a organização do 

trabalho, de modo a seleccionar a informação importante durante a leitura e, de 

seguida, trabalhá-la adequadamente, de forma a reter o essencial. 

Competências transversais 

No mesmo PCT, surge-nos um enunciado relativo a uma prioridade a 

contemplar no processo de ensino/aprendizagem para todas as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, que remete para uma das 



competências transversais propostas para o Ensino Básico (Ministério da 

Educação, 2007).  

 Trata-se do enunciado Desenvolver a autonomia e o poder de 

concentração ajudando na procura e selecção de info rmação necessária e 

posterior organização , que foi associado à competência transversal 

Pesquisar a informação em função das necessidades, problemas a 

resolver e dos contextos e situações . 

Esta competência foi associada: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às categorias Hábitos de 

leitura e Obtenção da informação através da leitura, porque a recolha e 

selecção de informação conduz os leitores a terem hábitos de leitura e 

consequentemente a conseguirem extrair com mais facilidade a informação 

transmitida por essa mesma leitura; 

- à macrocategoria  Compreensão na leitura e às categorias 

Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto, nas subcategorias Durante a leitura e Após 

a leitura, visto que o trabalho de pesquisa pode incidir sobre aspectos do tema 

desenvolvido pelo texto e/ou tipo de texto e é durante e após a leitura que 

devem ser isoladas as ideias principais de um texto, para, de seguida, se 

realizar a verificação da sua importância para o tema em estudo; apenas desta 

forma se poderá passar à organização de toda a informação disponível, 

fazendo-se a sua análise e classificando-a segundo o grau de interesse para a 

transformar em conhecimento; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita associada às suas três 

categorias (Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, 

Revisão do texto produzido e Reescrita), porque recolher e seleccionar 

informação sobre o tema do texto lido vai permitir ao leitor escrever sobre o que 

leu e rever e reescrever aquilo que foi escrito. 

No PCT analisado, encontrámos um outro enunciado – 

Desenvolvimento dos métodos de trabalho e estudo –,  que pode ser 

associado à competência transversal designada por Métodos de trabalho e 

estudo . 

 Na análise realizada, associámos essa competência: 



- à macrocategoria Autonomia na leitura e à categoria Obtenção da 

informação através da leitura, porque para extrair informação a partir do que é 

lido é imprescindível estarem interiorizados métodos de trabalho e estudo; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, uma 

vez que esta competência implica organizar o trabalho de modo a seleccionar a 

informação pertinente durante a leitura e, depois, trabalhá-la 

convenientemente, de forma a compreender e reter o essencial. 

Competências específicas 

No PCT analisado figuram alguns enunciados, que podem ser 

associados a competências específicas formuladas para a área curricular 

disciplinar de Língua Portuguesa. 

O enunciado Automatização do processo de decifração  está 

relacionado com a competência específica Capacidade para decifrar de 

forma automática cadeias grafemáticas, para localiz ar informação em 

material escrito e para aprender o significado glob al de um texto curto  

(Ministério da Educação, 2001: 34). 

O enunciado Capacidade de usar o conhecimento da língua como 

instrumento da aprendizagem da leitura e da escrita  coincide com a 

denominação de uma das competências específicas formuladas para a área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa (Ministério da Educação, 2001: 35). 

A primeira competência relaciona-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as categorias Hábitos de 

leitura, Recreação na leitura e Obtenção da informação através da leitura, pois, 

para que um aluno desenvolva hábitos de leitura e obtenha informação através 

da mesma, é pressuposto que tenha automatizado o processo de decifração da 

mensagem escrita; só pode experimentar prazer na leitura, se ler de forma 

fluente e, para isso, precisa de ter automatizado os mecanismos de base desta; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, associada às categorias 

Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura e Após 

a leitura, visto ser necessário ler de forma fluente para poder compreender as 



ideias que os textos veiculam  e identificar as suas ideias principais e a sua 

estrutura característica. 

A segunda competência – Capacidade de usar o conhecimento da 

língua como instrumento da aprendizagem da leitura e  da escrita – foi 

associada:  

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com as suas três 

categorias; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, combinada com todas as 

suas categorias e subcategorias a elas associadas; 

- à  macrocategoria Interacção leitura e escrita e com todas as 

categorias a ela associadas. 

Esta competência foi associada às macrocategorias, categorias e 

subcategorias acima indicadas, visto os conhecimentos sobre o funcionamento 

da língua influenciarem todos os aspectos da autonomia na leitura, 

compreensão na leitura e da interacção leitura-escrita.  

Actualmente, com o Plano Nacional de Leitura em curso pelas escolas, 

o aspecto lúdico da leitura, ou seja, a dimensão da Recreação na leitura, está a 

ser cada vez mais valorizado. Quem encontra prazer no que lê, vai ter cada vez 

mais vontade de ler e partilhar o que lê. 

B) Indicações relativas aos objectivos 

Nas planificações mensais relativas à área curricular disciplinar de 

Língua Portuguesa que constam do PCT analisado não foi feita qualquer 

referência aos objectivos. 

Esta omissão poderá prender-se com o facto da distinção entre 

objectivos e competências não ser muito clara para os professores. Muitas 

vezes, estes dois elementos da planificação confundem-se, permanecendo a 

noção de que um pode substituir o outro. 

C) Indicações relativas aos conteúdos 

No PCT analisado, aparecem algumas indicações relativas a 

conteúdos a contemplar no processo de ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 

Associámos o conteúdo Leitura a todas as macrocategorias, 

categorias e subcategorias por nós definidas. De facto, todas elas implicam a 

leitura e (re)leitura de textos. 



O conteúdo Leitura silenciosa e expressiva  foi relacionado com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois, 

para compreender o texto, é necessário proceder à sua leitura e releitura; a 

leitura e compreensão de um texto são também essenciais para a identificação 

do tipo a que ele pertence; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita associada às categorias 

Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, Revisão do 

texto produzido e Reescrita, porque todas elas podem requerer a leitura e 

(re)leitura do texto em questão. 

O conteúdo Conto e reconto de histórias  foi associado: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura combinada com a categoria 

Obtenção da informação através da leitura, pois a paráfrase e o reconto são 

formas de extrair informação de textos lidos e de verificar a sua compreensão.; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e com a subcategoria  Após a leitura, pois é uma forma de verificar 

se o que foi lido foi de facto compreendido; 

- à díade Interacção leitura-escrita/Prática da expressão escrita a partir 

da compreensão na leitura, porque o contar e recontar uma história por escrito 

é uma actividade de leitura-escrita. 

Os conteúdos Sinónimos , Antónimos  e Família de palavras  foram 

associados: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e às 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque a compreensão do 

texto implica conhecimentos sobre o funcionamento da língua; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias, pois todas elas implicam o recurso a conhecimentos sobre o 

funcionamento da língua. 

O conteúdo Distinguir substantivos comuns, próprios e colectiv os  

associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e às 



subcategorias Antes da leitura, Durante a leitura e Após a leitura, porque, para 

ter autonomia na leitura, é necessário ser detentor de conhecimentos sobre o 

funcionamento da língua; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias, porque os conhecimentos relativos ao funcionamento da língua 

são importantes para todos estes aspectos. 

O conteúdo Elementos fundamentais da frase  relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, com as categorias 

Apreensão das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e 

com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, porque, para se poder 

compreender o que se lê ou relê, é necessário ter conhecimentos neste 

domínio; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as três 

categorias a ela associadas, porque todos os conhecimentos relacionados com 

o funcionamento da língua são importantes para desenvolver todas estas 

competências. 

O conteúdo Retrato físico e psicológico  associa-se: 

- à  macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, 

porque, muitas vezes, para verificar se um texto foi de facto compreendido, 

durante ou após a leitura, pede-se que se faça a caracterização física e 

psicológica dos personagens; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e às suas três categorias, 

porque, se se tratar de escrever um texto narrativo, por exemplo, estes 

conhecimentos são fundamentais. 

Os conteúdos Consulta do dicionário  e Consulta de enciclopédias  

associam-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto  e à 

subcategoria Após a leitura, pois o conhecimento relativo ao léxico é importante 

para apreender as ideias veiculadas por um texto e identifica as ideias 

principais; 



- à macrocategoria Interacção leitura-escrita combinada com as suas 

três categorias, porque o conhecimento relativo ao léxico é fundamental na 

produção de textos escritos a partir de textos lidos e estudados, bem como na 

sua revisão e reescrita. 

D) Indicações relativas às estratégias/actividades 

No PCT analisado, são referidas Actividades de leitura de textos e 

histórias diversificadas e atractivas, que possam i r de encontro, sempre 

que possível à realidade das crianças , que associámos: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias; de 

facto, este género de actividade contribui para a aquisição de hábitos de leitura 

pela prática da mesma, favorece o contacto com textos que revelam o lado 

lúdico da língua e também com textos que podem levar o aluno a descobrir a 

leitura como uma forma de obter a informação; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as categorias 

Apreensão das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto e também com as subcategorias Durante a 

leitura e Após a leitura; contactar com diversos textos e histórias permite 

favorecer a compreensão das ideias veiculadas pelos mesmos e facilita sempre 

a aquisição de conhecimentos sobre tipologias textuais; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita associada à categoria 

Prática da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, porque, se o 

texto for interessante, mais fácil será usá-lo para motivar as crianças a realizar 

actividades de escrita a partir dele. 

Menciona-se também o Ler de forma dialogada e com correcção , 

que podemos relacionar com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e com as categorias Hábitos 

de leitura e Recreação na leitura, pois quem tem facilidade em ler normalmente 

tem mais prazer em ler e, consequentemente, também adquire mais facilmente 

hábitos de leitura; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e às subcategorias Durante a leitura, já que ler de forma 

dialogada e com correcção é muito importante para a compreensão dos textos 

escritos. 



Faz-se ainda referência à Recolha de lengalengas, provérbios, 

adivinhas, canções, lendas e tradições , que relacionámos com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e a categoria Recreação na 

leitura, já que estes textos são de natureza poético-literária, embora de índole 

popular; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, a categoria Identificação 

da estrutura do texto e a subcategoria Após a leitura, porque a leitura destes 

textos pode conduzir ao conhecimento da sua estrutura característica. 

As estratégias Recontar textos e histórias  e Fazer o resumo oral e 

escrito foram associadas: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e à categoria Obtenção da 

informação através da leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as categorias 

Apreensão das ideias do texto,  Identificação das ideias principais do texto e 

Identificação da estrutura do texto e com a subcategoria Após a leitura;  

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita ligada à categoria Prática 

da expressão escrita a partir da compreensão na leitura, porque actividades 

desta natureza implicam ler um texto e escrever a partir deste. 

Actividades que implicam Pesquisar, seleccionar e organizar a 

informação de acordo com os diferentes temas a estu dar podem ser 

associadas: 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e à categoria Obtenção da 

informação através da leitura, porque, para obter informação através da leitura, 

é necessário pesquisar em documentos, seleccionar a informação pertinente e 

organizá-la; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e às 

subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois a recolha de informação a 

partir de textos escritos implica a sua leitura e compreensão; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita e à categoria Prática da 

expressão escrita a partir da compreensão na leitura, pois a escrita de textos 

depois da leitura implica actividades de recolha e selecção da informação. 

Actividades ligadas a Pesquisar e organizar informação em função 

da necessidades , Organizar e analisar textos  e Organizar a informação 



obtida nas aulas e recolhida em casa  relacionam-se com as mesmas 

macrocategorias, categorias e subcategorias acima mencionadas, porque são 

da mesma natureza das acima referidas. 

As actividades de Identificação das personagens principais 

relacionam-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto, Identificação das ideias principais do texto e Identificação 

da estrutura do texto e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura, pois, 

para identificar as personagens do texto escrito, é necessário ler e 

compreender muito bem o que foi lido; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias; se se tratar de produzir textos de certos tipos (por exemplo, 

textos narrativos), este aspecto é certamente essencial. 

A estratégia Jogos de gramática relaciona-se com: 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as categorias Apreensão 

das ideias do texto e Identificação das ideias principais do texto e a 

subcategoria Após a leitura, pois a compreensão das ideias do texto envolve 

conhecimentos gramaticais; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias, pois este género de estratégia desenvolve conhecimento 

gramatical e este é indispensável para escrever textos escritos, para os rever e 

para os melhorar. 

E) Indicações relativas ao material 

Tal como acontece relativamente aos objectivos, no PCT analisado, no 

que concerne à Língua Portuguesa, não encontrámos qualquer referência ao 

material utilizado nas aulas desta disciplina. 

No entanto, as indicações relativas a conteúdos e estratégias 

pressupõem o recurso a determinado tipo de material. 

Deste modo, associámos o material livros : 

- à macrocategoria Autonomia na leitura e às suas três categorias; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias e as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias. 



O material Internet relaciona-se com: 

- a macrocategoria Autonomia na leitura e as categorias Recreação na 

leitura e Obtenção da informação através da leitura; 

- a macrocategoria Compreensão na leitura, as suas três categorias e 

as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura; 

- a macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias. 

O material dicionários/enciclopédias associa-se: 

- à díade Autonomia na leitura/Obtenção da informação através da 

leitura; 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, com as suas três 

categorias, e com as subcategorias Durante a leitura e Após a leitura;  

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias. 

O material gramática associa-se: 

- à macrocategoria Compreensão na leitura, às suas três categorias e 

às subcategoria Após a leitura; 

- à macrocategoria Interacção leitura-escrita, combinada com as suas 

três categorias. 

O material referido foi relacionado com as macrocategorias, categorias 

e subcategorias acima apontadas, porque, quando se faz referência a 

pesquisar informação, pode-se deduzir que se recomenda o uso de 

determinado tipo de material, tal como livros, Internet, obras de referência (por 

exemplo, dicionários e enciclopédias, cuja consulta é referida nos conteúdos), 

gramáticas (já que são mencionados jogos de gramática, no âmbito das 

estratégias), vários tipos de textos (referidos também no âmbito dos conteúdos 

e das estratégias). 

F) Indicações relativas à avaliação 

No que se refere à Língua Portuguesa, o PCT analisado não apresenta 

qualquer referência a este parâmetro. 

Esta ausência subentende que os professores irão limitar-se às formas 

tradicionais de avaliação (fichas formativas, testes de avaliação), não 

reflectindo convenientemente sobre todo o processo de ensino/aprendizagem, 

nem tentando articular as formas de avaliação a adoptar no âmbito desta área 



disciplinar curricular com as competências referidas, nem adequá-las à turma 

em questão. 

 

5.2. Síntese das principais observações decorrentes  da análise dos 

Projectos Curriculares de Turma  

 
5.2.1. Observações relativas à estruturação dos Pro jectos Curriculares de 

Turma analisados  

Os PCTs analisados contêm mais ou menos o mesmo tipo de 

informação. 

Também a sua forma de organização é semelhante. 

Assim, é de salientar que todos apresentam: 

- competências a desenvolver nos alunos, embora nem sempre essas 

competências sejam referidas de forma explícita; por vezes, é preciso deduzir a 

sua presença a partir de enunciados que constam do PCT e que podem ser 

relacionados com elas; 

- objectivos, que deverão ser atingidos pelos alunos através do 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem associado à área 

curricular de Língua Portuguesa; relativamente a este indicador, sublinhamos 

que apenas num dos PCTs analisados são referidos objectivos; é de referir que 

no PCT para o 2º Ano, na secção intitulada Metas prioritárias surge um 

enunciado (Desenvolvimento da competência comunicativa) que tanto pode ser 

associado a uma competência transversal, como a um objectivo, tendo sido 

analisado nesta última qualidade; 

- conteúdos, a trabalhar no âmbito do ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa; são mencionados em todos os PCTs analisados; 

- estratégias/actividades, a adoptar para a abordagem dos conteúdos 

propostos, a fim de levar os alunos a atingir os objectivos formulados e a 

adquirir/desenvolver as competências seleccionadas; também são referidas em 

todos os PCTs analisados; 

- material, a utilizar na concretização das estratégias/actividades 

propostas; este indicador só é referido num dos PCTs analisados e as 

indicações apresentadas não estão especificamente relacionadas com a área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa; 



- avaliação, que deveria permitir determinar se os objectivos 

formulados foram atingidos e se as competências seleccionadas foram 

adquiridas/desenvolvidas; há referências ligadas a este indicador em todos os 

PCTs analisados, mas não estão especificamente relacionadas com a área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Das observações feitas, deduzimos que os quatro PCTs analisados 

apresentam algumas divergências no que se refere à forma como a informação 

relativa aos diversos indicadores considerados neste estudo é apresentada. 

É curioso constatar que, apesar de os PCTs analisados terem sido 

elaborados por professores que exercem a sua actividade numa mesma 

escola, cada um deles segue um modelo diferente. 

Esta observação permite-nos concluir que não há trabalho colaborativo 

entre os docentes desta escola. 

 Queremos ainda tornar explícito o facto de que decidimos adoptar a 

seguinte lógica para analisar os PCTs: 

- começámos por analisar a informação relativa aos indicadores 

Competências, Objectivos e Conteúdos, já que a aquisição/desenvolvimento 

das primeiras passa pela consecução dos segundos e implica a aquisição dos 

terceiros; 

- de seguida, passámos à análise da informação relativa a 

Estratégias/Actividades e a Material, porque a concretização das primeiras 

implica o uso de determinados recursos didácticos; 

- terminámos com a análise da informação relativa à Avaliação, já que 

esta deveria permitir aferir a pertinência das estratégias/actividades adoptadas, 

bem como do material a que se recorreu na sua implementação, determinar se 

os conteúdos foram adquiridos e ainda verificar se os objectivos foram 

atingidos e as competências adquiridas/desenvolvidas. 

Passaremos de seguida a apresentar as conclusões da análise e 

interpretação dos dados por nós recolhidos. 

 

5.2.2. Principais observações decorrentes da anális e e interpretação dos 

dados 

 



5.2.2.1. Observações relativas às competências  

Nos PCTs analisados, não são mencionadas competências gerais de 

forma explícita, à excepção de um dos PCTs. Contudo, surgem enunciados, 

que relacionámos com algumas das competências gerais formuladas para o 

Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001). 

Assim, nos PCTs analisados, figura apenas uma competência geral, 

que nos parece estar associada à compreensão na leitura: Usar 

correctamente a língua portuguesa para comunicar de  forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio , já que pressupõe recorrer aos seus 

conhecimentos sobre esta para compreender textos escritos. E ser capaz de 

um bom desempenho neste domínio conduz a ser-se um leitor mais entusiasta.  

No que diz respeito às competências transversais, nenhuma delas é 

explicitamente referida nos PCTs analisados. 

No entanto, em cada um deles foi possível apontar enunciados que 

remetiam para as competências desta natureza formuladas para o Ensino 

Básico (Ministério da Educação (2007).  

Paralelamente, verificou-se que nenhuma era referida em mais do que 

um PCT.  

Pensamos que tal acontece, porque os professores estão mais 

preocupados em cumprir o que é determinado pelo programa para a área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa, negligenciando, em parte, a 

abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, apesar 

de reconhecerem que esta contribui para o desenvolvimento de competências 

essenciais no universo escolar e no contexto extra-escolar. 

No que concerne às competências específicas indicadas para a área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa (Ministério da Educação, 2001), 

figura em três dos PCTs analisados uma delas, que nos parece poder ser 

associada à compreensão na leitura: Capacidade para decifrar de forma 

automática cadeias grafemáticas, para localizar inf ormação em material 

escrito e para apreender o significado global de um  texto curto .  

Esta competência parece-nos ser de imenso valor para o nosso 

estudo, porque se relaciona com o ler e compreender o que é lido. 

Em suma, em relação às competências, de um modo geral, podemos 

concluir, da análise dos PCTs recolhidos, que são apontadas mais 



competências específicas do que gerais ou transversais, o que denuncia uma 

visão muito disciplinar do processo de ensino/aprendizagem associado à área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa. Por outras palavras, ao nível da 

planificação, o processo de ensino/aprendizagem não é verdadeiramente 

objecto de uma abordagem transversal. 

Os três tipos de competências analisados (gerais, transversais e 

específicas), de uma forma geral, encontram correspondência, na nossa 

grelha, em quase todas as macrocategorias, categorias e subcategorias que 

nela figuram. 

Verifica-se que a subcategoria Antes da leitura não é nunca 

contemplada ao nível das competências.  

Pensamos que tal acontece, porque esta subcategoria se relaciona 

com o trabalho em torno de previsões feitas a partir de elementos do texto a 

estudar, estratégia de leitura muitas vezes descurada no âmbito do 

ensino/aprendizagem da compreensão na leitura feito no âmbito da área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

 

5.2.2.2. Observações relativas aos objectivos  

Numa parte dos planos relativos à área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa que constam dos PCTs analisados, não foi feita qualquer 

referência aos objectivos que se pretendia que os alunos atingissem. 

Pensamos que esta omissão se poderá prender com o facto da 

distinção entre objectivos que os alunos deverão atingir e competências que é 

necessário desenvolver nestes não ser muito clara para os professores. 

Com efeito, apesar de o Ministério da Educação se referir a estes dois 

elementos da planificação em vários documentos relacionados com a reforma 

educativa em curso, ou por desconhecimento dos mesmos, ou porque não 

fizeram uma análise crítica e reflexiva do seu conteúdo devidamente 

aprofundada, os professores têm tendência a confundi-los.  

Os objectivos identificados aquando da análise dos PCTs estão 

relacionados com a comunicação escrita e, particularmente, com a 

compreensão na leitura, e também com o funcionamento da língua. 

Por outro lado, estes objectivos, tal como as competências 

identificadas nos PCTs analisados, encontram correspondência em quase 



todas as macrocategorias, categorias e subcategorias que figuram na nossa 

grelha de análise. 

Mais uma vez, a subcategoria Antes da leitura não é contemplada, 

pelos mesmos motivos apontados nas observações relativas às competências. 

 

5.2.2.3. Observações relativas aos conteúdos  

Nos PCTs analisados, aparecem algumas indicações relativas a 

conteúdos a contemplar no processo de ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 

Tal justifica-se pelo facto de ser importante, no âmbito do processo de 

ensino/aprendizagem de qualquer área curricular, disciplinar e não disciplinar, 

abordar conteúdos pertinentes, para que os alunos consigam atingir os 

objectivos propostos. 

Dos conteúdos que figuram em todos os PCTs analisados, 

destacamos dois que nos parecem bastante importantes para a problemática 

do nosso estudo. São eles o conteúdo Competência de leitura , indicado em 

todos os PCTs, e o conteúdo Compreensão na leitura , referido na maior parte 

dos PCTs analisados (três PCTs, correspondendo a 75%). 

Os conteúdos identificados durante a análise dos PCTs estão 

relacionados com a comunicação escrita e, particularmente, com a 

compreensão na leitura e o funcionamento da língua. 

É de destacar que, relativamente a este elemento da planificação, 

quase todas as macrocategorias, categorias e subcategorias foram 

contempladas: nem sempre encontra correspondência na subcategoria Antes 

da Leitura.  

Esta constatação relativa à planificação do processo de 

ensino/aprendizagem associado à área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa permite-nos pensar que não é estabelecida a devida relação entre 

os conteúdos a abordar nas suas aulas e os objectivos que os alunos deverão 

atingir. 

Tal facto poderá comprometer a aquisição/desenvolvimento de 

competências associadas à compreensão na leitura, indispensáveis para fazer 

deles leitores fluentes e críticos no contexto escolar e também no contexto 

extra-escolar. 



Essa falha por parte da escola poderá ainda comprometer o seu 

sucesso educativo e a sua futura integração sócio-profissional. 

Convém, contudo, salientar que estas observações decorrem 

exclusivamente da análise dos PCTs recolhidos. É certo que estes PCTs 

contêm intenções que guiarão o trabalho dos professores. No entanto, não 

sabemos se é o que se verifica exactamente na prática de sala de aula. 

 

5.2.2.4. Observações relativas às estratégias/activ idades  

No que diz respeito às indicações relacionadas com 

estratégias/actividades relativas à área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa que figuram nos PCTs analisados, é de referir que algumas estão 

centradas no desenvolvimento de competências transversais definidas pelo 

Ministério da Educação. Podemos referir, como exemplo, a estratégia 

Pesquisar, seleccionar e organizar textos que abord em os temas de 

Estudo do Meio , que podemos relacionar com a competência transversal 

Tratamento de informação . 

As estratégias/actividades por nós identificadas, aquando da análise 

dos PCTs recolhidos, estão centradas: 

- na motivação para a leitura (cf. Sá, 2007), na medida em que 

contemplam orientações relacionadas com a necessidade de:  

● rodear os alunos de um universo de leitura (por exemplo, através da 

recolha de lengalengas, provérbios, adivinhas, canções, lendas e tradições),  

● fazer variar as suas experiências de leitura (por exemplo, levando-os 

ao contacto com textos e histórias diversificadas e atractivas, que possam ir ao 

encontro da realidade das crianças e dos seus interesses), 

 ● e ainda promover a partilha de experiências de leitura por parte 

destes (por exemplo, fazer a leitura dialogada de textos estudados); 

- no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, 

trabalhando diversas dimensões desta:  

● a apreensão das ideias veiculadas pelos textos lidos (por exemplo, 

através de actividades de leitura e interpretação de  textos em prosa e poesia),  

● a identificação das ideias principais dos textos lidos (através de 

actividades que levem os alunos a distinguir o essencial do acessório nos 

textos estudados), 



● a identificação da estrutura característica dos textos lidos (por 

exemplo, actividades centradas na distinção de diferentes tipos de texto ou na 

comparação de versões diferentes do mesmo conto). 

São ainda mencionadas estratégias/actividades relacionadas com a 

rentabilização da interacção leitura-escrita. Podemos referir, a título de 

exemplo, actividades como contar , inventar , completar , transformar 

histórias , individualmente ou em grupo , participar em grupo na 

elaboração de histórias  e ainda recontar textos e histórias e fazer o 

resumo oral e escrito . 

Também as estratégias/actividades referidas nos PCTs analisados 

encontram correspondência em quase todas as macrocategorias, categorias e 

subcategorias incluídas na nossa grelha. 

Mas também se constata, à semelhança do que aconteceu com outros 

indicadores, que a subcategoria Antes da Leitura é pouco contemplada.  

Não podemos deixar de salientar o facto de, nos PCTs analisados, não 

serem indicadas estratégias/actividades directamente relacionadas com 

algumas competências específicas seleccionadas. 

Pensamos que esta incongruência se prende com o facto de os 

professores se limitarem a retomar as indicações dadas nos documentos 

divulgados pelo Ministério da Educação, não reflectindo sobre a necessidade 

de adaptar o processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa à turma 

que têm em mãos, nomeadamente no que diz respeito às competências que 

pretendem que eles desenvolvam e às estratégias/actividades que é 

necessário adoptar para que os alunos as possam alcançar. 

Os professores devem ter o cuidado de tomar como referência os 

documentos publicados pelo Ministério, mas devem também preocupar-se em 

os adaptar à turma em questão. Não basta seguir cegamente as indicações 

neles contidas, como se todos os alunos fossem iguais e houvesse um 

currículo único para todos.  

 

5.2.2.5. Observações relativas ao material  

Encontrámos algumas referências ao material a utilizar na leccionação 

apenas num dos PCTs analisados. 



É de salientar que, de um modo geral, foi possível deduzir indicações 

relativas a recursos didácticos a utilizar na leccionação da área curricular 

disciplinar de Língua Portuguesa a partir da informação relativa a conteúdos e 

estratégias/actividades incluída nos PCTs por nós analisados. 

No entanto, essas referências não estão especificamente associadas à 

área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Relativamente a este indicador, temos a dizer que é referido de uma 

forma bastante vaga, superficial e abstracta.  

Esta constatação evidencia a pouco importância que os docentes dão 

a este elemento do processo de ensino/aprendizagem, o que aponta para o 

recurso a materiais tradicionais e pouco inovadores, tais como o manual 

escolar, não parecendo ser relevante mencioná-los. 

De facto, este é, por norma, um aspecto muito desprezado na 

planificação, não se reflectindo sobre a importância que materiais inovadores e 

atractivos podem ter no processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente no 

que se refere à motivação dos alunos para a concretização das 

estratégias/actividades propostas. 

 

5.2.2.6. Observações relativas à avaliação  

No que concerne à avaliação, a análise dos PCTs recolhidos permitiu-

nos constatar que todos os professores se preocuparam em fazer referência a 

este indicador considerado no nosso estudo. 

No entanto, verificámos também que as indicações relativas à 

avaliação, de um modo geral, eram muito abstractas, não se relacionando 

especificamente com o processo de ensino/aprendizagem de nenhuma das 

áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares. 

Paralelamente, observámos que as indicações dadas, de um modo 

geral, não permitiam identificar, de forma clara, o que ia ser avaliado, nem que 

instrumentos seriam utilizados na avaliação.  

Daqui concluímos que os professores se iriam limitar a fazer uma 

avaliação em moldes tradicionais (logo, mais centrada na aquisição de 

conhecimentos do que na consecução de objectivos ou na 

aquisição/desenvolvimento de competências), recorrendo a instrumentos 

habituais (por exemplo, fichas formativas e testes de avaliação). 



Parece-nos que a pouca atenção dada às indicações relativas à 

avaliação nos PCTs analisados revelam alguma falta de reflexão sobre a 

articulação indispensável a estabelecer entre estas e as competências que se 

pretende desenvolver nos alunos, no âmbito do processo de 

ensino/aprendizagem relacionado com esta área curricular.  

Por outro lado, também sentimos que estes factos denotam alguma 

dificuldade em adaptar o processo de ensino/aprendizagem às turmas em 

questão.  



CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1. Conclusões do estudo  

Neste capítulo, vamos procurar, de uma forma concisa, organizar as 

conclusões retiradas da análise e interpretação dos dados, exposta no capítulo 

anterior. 

Estas conclusões vão ser apresentadas em duas secções: uma 

relativa à elaboração dos Projectos Curriculares de Turma e uma outra 

relacionada com a promoção da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

Pretendemos ainda apresentar algumas sugestões pedagógico-

didácticas relativas à elaboração dos Projectos Curriculares de Turma e à 

promoção da transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, indo assim ao 

encontro do terceiro objectivo por nós definido para o nosso estudo: traçar 

linhas de orientação que possam contribuir para uma gestão flexível do 

currículo promotora da transversalidade da língua portuguesa associada à 

compreensão na leitura. 

Por fim, trataremos ainda de comparar as conclusões retiradas do 

nosso estudo, relativo ao 1º Ciclo do Ensino Básico, com as de um outro 

estudo em que nos inspirámos, relativo ao 3º Ciclo do Ensino Básico (Carvalho, 

2006). 

 

6.1.1. Relativas à elaboração dos Projectos Curricu lares de Turma  

Uma primeira conclusão evidente é a ausência de trabalho 

colaborativo entre docentes de uma mesma escola.  

É de salientar que foram recolhidos quatro Projectos Curriculares de 

Turma de uma mesma escola e que os quatro apresentam diferenças 

substanciais, tanto no que se refere à natureza da informação apresentada, 

como no que diz respeito à sua forma de organização e apresentação, o que 

permite concluir que cada docente elaborou o Projecto Curricular da sua turma, 

sem partilhar ideias e interesses com os restantes docentes. 

Uma segunda conclusão visível é a ausência de formação no âmbito 

do Projecto da Gestão Flexível do Currículo.  



De facto, está patente nos projectos a falta de coordenação entre as 

áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares). 

Esta ideia torna-se evidente, quando verificamos a desigualdade 

existente entre os planos relativos a estes dois tipos de áreas curriculares. Os 

planos da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa estão mais 

completos, apresentando competências a privilegiar, objectivos a atingir, 

conteúdos a abordar e estratégias e actividades a desenvolver com os alunos. 

Em contrapartida, os planos para as áreas curriculares não disciplinares são 

apresentados de uma forma bastante sucinta, contendo apenas algumas 

indicações relativas a objectivos a atingir e a estratégias/actividades que 

poderão conduzir à sua consecução. 

As dificuldades relativas à operacionalização da gestão flexível do 

currículo também podem ser associadas à dificuldade em operacionalizar a 

transversalidade da língua portuguesa, particularmente no que diz respeito à 

compreensão na leitura, que está no cerne deste estudo. 

Os professores responsáveis pela elaboração dos PCTs analisados no 

âmbito do nosso estudo pareciam conscientes da importância de promover a 

transversalidade da língua portuguesa, pois incluíram algumas competências 

transversais ou referências a estas nos PCTs por si elaborados. 

No entanto, não pareciam estar conscientes da forma como poderiam 

trabalhar essas competências com os alunos e levá-los a desenvolvê-las 

efectivamente, pois os poucos objectivos apresentados nas suas planificações 

não estavam relacionados com as competências, ou seja, os objectivos que se 

pretendia que os alunos viessem a atingir não estavam relacionados com as 

competências que estes deveriam desenvolver.  

Ou seja, os professores revelavam preocupação em promover a 

transversalidade da língua portuguesa, mas não apresentavam informação 

necessária e coerente relativa à promoção dessa mesma transversalidade. 

É importante ainda salientar que, relativamente às áreas curriculares 

não disciplinares, de acordo com os objectivos indicados e as 

estratégias/actividades propostas, os professores responsáveis pela 

elaboração dos PCTs analisados evidenciavam uma grande preocupação em 

promover a transversalidade da língua portuguesa e a sua operacionalização, 



associadas ao desenvolvimento de competências transversais no âmbito da 

compreensão na leitura, domínio privilegiado pelo nosso estudo. 

Estas dificuldades, relativas quer à operacionalização da gestão 

flexível do currículo, quer à operacionalização da transversalidade da língua 

portuguesa associada ao desenvolvimento de competências em compreensão 

na leitura, pareciam resultar de vários factores, que passaremos a referir. 

Por um lado, o Ministério da Educação lança reformas sem dar a 

devida ênfase à necessidade de facultar aos docentes a formação necessária 

para poderem implementar o que é proposto. 

Por outro lado, os docentes não têm a necessária preocupação em 

expor dúvidas relativas aos documentos e às directrizes emanadas do 

Ministério da Educação, nem em os questionar, limitando-se, na maior parte 

dos casos, a aplicar essas mesmas directrizes de forma acrítica e sem 

ponderar o que beneficia os seus alunos no processo de ensino/aprendizagem. 

Este último comentário conduz-nos a um outro princípio importante 

para o nosso estudo: o professor deve ser reflexivo.  

Ao contrário do que acontecia no contexto do antigo paradigma 

tradicional, em que o docente era o “Magister dixit”, neste novo paradigma, o 

professor deve estar sempre aberto ao conhecimento, o qual por vezes pode 

mesmo vir do aluno. O professor deixou de ser um transmissor da informação 

ao aluno, passando a ser um gestor da mesma e responsável por facultar ao 

aluno o acesso a esta. Logo, ao docente são exigidas capacidades de reflexão, 

ou seja, modos de pensar abertos ao exterior, que lhe permitam ajustar-se às 

características dos seus alunos.  

Deste modo, o professor não pode ter uma atitude passiva perante os 

documentos emanados do Ministério da Educação, limitando-se a cumprir 

cegamente as directrizes neles apresentadas. O professor é um gestor, tem 

que procurar dar resposta aos problemas que surgem no quotidiano da sua 

prática pedagógica, sempre consciente do facto de que tanto a produção do 

conhecimento como os processos de desenvolvimento pessoal e profissional 

são dimensões dinâmicas, abertas e em constante mudança.  

Segundo Giméno Sacristán, citado em Roldão (1999a: 18), o que 

distingue a profissão de professor das outras profissões, actualmente, são 

algumas características fundamentais, tais como: 



- a especificidade da função desempenhada, que a distingue 

claramente das outras; 

- o domínio e a produção do saber específico necessário à actividade 

profissional; 

- o poder de decidir acerca do modo como desenvolve o seu trabalho; 

- a capacidade de analisar e avaliar a acção desempenhada e 

introduzir-lhe ajustamentos – flexibilidade; 

- a pertença a – e o reconhecimento por – uma comunidade de pares, 

com identidade científica e profissional própria e com práticas profissionais 

partilhadas. 

Ainda segundo a mesma autora (Roldão, 1999a: 19): “Esta mudança 

torna-se particularmente visível no plano curricular: a uma prática de escolas e 

professores assente nas directrizes, concepções e decisões emanadas quase 

exclusivamente do órgão central, e apoiada em auxiliares curriculares 

concebidos por outros – os manuais –, lançados pela indústria editorial e 

consumidos de formas mais ou menos passivas, terá de substituir-se, no 

quadro das mudanças que estamos a viver, uma acção mais esclarecida e 

interveniente, em que os professores tenham uma palavra informada a dizer. 

Cabe-lhes uma responsabilidade acrescida nas opções, decisões e estratégias 

relativas ao currículo, na avaliação e ajustamento, na selecção e/ou crítica na 

produção de materiais curriculares.” 

Esta consciência só é conseguida através de uma profunda reflexão 

acerca das práticas lectivas, em que o professor disponibiliza a informação e 

fornece as ferramentas para que os alunos possam construir o seu 

conhecimento, permitindo, assim, operacionalizar uma lógica curricular mais 

flexível, exigida pelo novo Paradigma Reflexivo. Esta lógica é a representação 

de toda a ideologia que serve de alicerce ao Projecto da Gestão Flexível do 

Currículo. 

Uma outra conclusão do nosso estudo é que, devido à falta de reflexão 

e até à ausência de uma atitude crítica e de permanente questionamento, por 

parte dos professores, surgem as dificuldades de operacionalização da 

transversalidade da língua portuguesa associada ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura. 



Essas dificuldades são evidentes em algumas lacunas apresentadas 

nos planos relativos à área curricular de Língua Portuguesa integrados nos 

PCTs que analisámos, tais como: a não indicação de objectivos; o facto de as 

estratégias/actividades indicadas não concorrerem para o desenvolvimento das 

competências seleccionadas; a referência abstracta e demasiado sucinta aos 

materiais a utilizar para a concretização das estratégias/actividades; a quase 

ausência de indicações relativas à forma como se iria avaliar todo o processo 

de ensino/aprendizagem, nomeadamente o desenvolvimento de competências 

por parte dos alunos. 

A alusão a competências não acompanhada pela formulação de 

objectivos para o processo de ensino/aprendizagem resulta do facto de os 

professores ainda não terem interiorizado a noção de competência, tendo 

ficado com a ideia de que as competências podem substituir os objectivos. 

Relativamente aos recursos didácticos mencionados, os materiais 

referidos são considerados pouco inovadores e apelativos, não contribuindo 

para aprendizagens com significado para os alunos e não adaptando assim a 

prática pedagógica às suas necessidades e exigências.  

A referência quase exclusiva ao manual remete para o papel do 

professor como peça central numa concepção tradicional do processo de 

ensino/aprendizagem, em que o currículo era um plano de estudos rígido, não 

tendo em conta as especificidades dos seus alunos, e o docente o transmissor 

de um saber de que o manual escolar era um repositório. 

Pelo contrário, na nova reforma curricular em curso, tem-se procurado 

introduzir progressivamente uma lógica curricular mais flexível, gerida pelo 

professor, implicando a identificação das aprendizagens que deverão ser 

comuns e garantidas a todos e alguma reflexão acerca dos modos de 

implementar o currículo, de modo a que este responda com eficácia às 

particularidades de cada aluno, no contexto específico em que se integra. 

Nesta nova concepção do processo de ensino/aprendizagem, o 

professor deve disponibilizar a informação e fornecer as ferramentas para que 

os alunos possam construir o seu conhecimento, o que lhes vai permitir 

clarificarem, por si próprios, aquilo a que dão valor. O professor não deve impor 

qualquer conjunto de valores, nem assumir-se como um modelo, 

apresentando-se apenas como um facilitador no processo de escolha 



individual, ouvindo os alunos, tentando compreendê-los e promovendo a auto-

estima dos mesmos. 

Assim, actualmente, o professor tem a possibilidade de construir o 

currículo, gerindo programas e projectos diferenciados, em lugar de apenas 

executar programas nacionais. 

Segundo Roldão (1999a: 48): “as mudanças em curso no campo 

curricular e organizacional dos sistemas e das escolas requerem um professor 

que se relaciona de outro modo com o currículo. (…) Um profissional docente 

terá de, cada vez mais, decidir e agir perante as diferentes situações, 

organizando e utilizando o seu conhecimento científico e educativo face à 

situação concreta, ainda que enquadrado nas balizas curriculares e nas linhas 

programáticas nacionais – isto é, gerindo o currículo. De executor passa a 

decisor e gestor de currículo exercendo a actividade que lhe é própria – 

ensinar, isto é, fazer aprender”. 

A partir da análise de dados feita, verificámos exactamente o contrário: 

os professores responsáveis pela elaboração dos PCTs que analisámos 

pareciam limitar-se a seguir as directrizes emanadas do Ministério da 

Educação, não se mostrando capazes de as adaptar à especificidade dos seus 

alunos. 

É de salientar também a má qualidade das referências relativas à 

avaliação que figuram nos PCTs analisados. De facto, essas referências são 

bastante vagas, o que nos permite concluir que são consequências de falta de 

formação por parte dos docentes.  

Das indicações dadas, pudemos concluir que os professores iriam, 

provavelmente, fazer uma avaliação em moldes tradicionais (logo, mais 

centrada na aquisição de conhecimentos do que na consecução de objectivos 

ou na aquisição/desenvolvimento de competências), recorrendo a instrumentos 

também tradicionais (por exemplo, fichas formativas e testes de avaliação). 

6.1.2. Relativas à promoção da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em com preensão na 

leitura  

Como já foi referido, a partir da análise dos PCTs recolhidos, 

concluímos que existe, por parte destes professores, alguma preocupação em 

promover a transversalidade da língua portuguesa, mais concretamente no que 



se refere ao desenvolvimento de competências no âmbito da compreensão na 

leitura, domínio privilegiado no nosso estudo, embora, concretamente, 

manifestassem dificuldade em operacionalizar essa transversalidade. 

Apesar de a reforma curricular em curso promover a transversalidade 

da língua portuguesa, estimulando os professores a desenvolverem nos alunos 

competências úteis para a vida escolar e extra-escolar decorrentes do 

processo de ensino/aprendizagem com ela relacionado, o que se constata é 

que essa promoção está presente apenas nos documentos e os docentes 

ainda não têm formação adequada para saber como a pôr em prática de forma 

concreta, nas suas salas de aula. 

A análise dos PCTs feita permitiu-nos constatar que estes contêm 

algumas indicações que nos remetem para o papel transversal da língua 

portuguesa. É o caso das referências a competências transversais, presentes 

nesses PCTs.  

No entanto, é de salientar que, nestes PCTs, foram apontadas mais 

competências específicas do que gerais ou transversais, o que patenteia uma 

visão muito disciplinar do processo de ensino/aprendizagem associado à área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa. Por outras palavras, ao nível da 

planificação, o processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa não é 

verdadeiramente objecto de uma abordagem transversal.  

Por outro lado, escasseiam as indicações relativas à forma como 

essas competências poderão ser desenvolvidas. 

No que diz respeito aos poucos objectivos apontados, é de salientar 

que alguns dos apresentados nos PCTs analisados se referem à comunicação 

escrita, e também ao funcionamento da língua. Mas nem sempre se relacionam 

com as competências a desenvolver. 

Embora o Ministério da Educação mencione estes dois elementos da 

planificação (objectivos e competências) em vários documentos relacionados 

com a reforma educativa em curso, ou por desconhecimento dos mesmos, ou 

porque ainda não fizeram uma análise crítica e reflexiva do seu conteúdo 

devidamente aprofundada, os professores têm tendência a confundi-los.  

Nos PCTs analisados, aparecem ainda algumas indicações relativas a 

conteúdos a abordar no processo de ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 



Tal justifica-se pelo facto de ser importante, no âmbito do processo de 

ensino/aprendizagem de qualquer área curricular, disciplinar ou não disciplinar, 

abordar conteúdos pertinentes, para que os alunos consigam atingir os 

objectivos propostos. 

Os conteúdos identificados durante a análise dos PCTs por nós 

recolhidos estão relacionados com a comunicação escrita, particularmente com 

a compreensão na leitura e também com o funcionamento da língua. 

Dos conteúdos que figuram em todos os PCTs analisados, 

destacamos dois que nos parecem bastante importantes para a problemática 

do nosso estudo. São eles o conteúdo Competência de leitura , apontado em 

todos os PCTs, e o conteúdo Compreensão na leitura , apontado na maior 

parte dos PCTs analisados (três PCTs, correspondendo a 75%). 

De um modo geral, os conteúdos identificados através da análise 

destes PCTs são referidos de uma forma muito vaga, pelo que é difícil 

determinar, de forma precisa, como vão ser abordados em contexto de sala de 

aula e como vão contribuir para promover a transversalidade da língua 

portuguesa. 

No que concerne às estratégias/actividades relativas à área curricular 

disciplinar de Língua Portuguesa que figuram nos PCTs analisados, é de referir 

que algumas estão centradas no desenvolvimento de competências 

transversais definidas pelo Ministério da Educação, o que remete para alguma 

preocupação relativamente à promoção da transversalidade da língua 

portuguesa.  

Por outro lado, a análise feita revelou que, embora os PCTs analisados 

apresentassem competências específicas a desenvolver nos alunos, as 

estratégias/actividades apontadas apenas permitiam atingir alguns dos 

objectivos formulados e desenvolver competências gerais e transversais 

seleccionadas. 

Esta constatação permite concluir que os docentes estão de facto 

preocupados em promover a transversalidade da língua, embora, tal como já 

foi mencionado anteriormente, não saibam exactamente como a pôr em 

prática. 

Pensamos que tal se relaciona com o facto de os professores se 

limitarem a retomar as indicações dadas nos documentos divulgados pelo 



Ministério da Educação, não reflectindo sobre a necessidade de adaptar o 

processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa aos seus alunos, mais 

concretamente no que diz respeito às competências que pretendem que eles 

desenvolvam e às estratégias/actividades que é necessário adoptar para que 

tal aconteça. 

Relativamente ao material a utilizar na leccionação, verificámos que 

este é referido de uma forma bastante vaga, superficial e abstracta. 

É de salientar a importância atribuída ao manual escolar no processo 

de ensino/aprendizagem da língua portuguesa, mas encarando-o numa 

perspectiva tradicionalista, que passa pela mera execução acrítica das 

sugestões de trabalho por ele apresentadas.  

Estas constatações comprovam a pouca importância dada pelos 

docentes aos recursos didácticos utilizados no processo de 

ensino/aprendizagem, o que se traduz no recurso a materiais tradicionais e 

pouco inovadores, não parecendo ser relevante mencioná-los. 

De facto, este é, por norma, um aspecto pouco destacado na 

planificação, não se reflectindo convenientemente sobre a importância que 

materiais inovadores podem ter no processo de ensino/aprendizagem, 

nomeadamente no que se refere à motivação dos alunos para a concretização 

das estratégias/actividades propostas e, neste caso específico, para a 

promoção da transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

Quanto à avaliação, a análise dos PCTs recolhidos permitiu-nos 

verificar que todos os professores se preocuparam em fazer referência a este 

indicador considerado no nosso estudo. 

No entanto, verificámos também que as indicações relativas à 

avaliação, são apresentadas de um modo extremamente vago. Por 

conseguinte, não permitem identificar, de forma clara, o que iria ser avaliado, 

nem que instrumentos seriam utilizados na avaliação.  

Da análise feita concluímos, como já foi dito, que os professores se 

iriam limitar a fazer uma avaliação em moldes tradicionais (logo, mais centrada 

na aquisição de conhecimentos do que na consecução de objectivos ou na 

aquisição/desenvolvimento de competências), recorrendo a instrumentos 

tradicionais (por exemplo, fichas formativas e testes de avaliação). 



Estas observações remetem-nos, uma vez mais, para a pouca reflexão 

sobre a articulação entre este elemento da planificação e as competências que 

se pretende desenvolver nos alunos no âmbito do processo de 

ensino/aprendizagem relacionado com esta área curricular.  

Relativamente à avaliação e considerando o seu carácter transversal, 

pode ler-se no Despacho Normativo nº 98-A/92: “Nos três ciclos do Ensino 

Básico, todos os professores devem, no âmbito da sua disciplina e no quadro 

da avaliação formativa, pronunciar-se quanto à competência evidenciada pelos 

alunos em relação ao domínio da Língua Portuguesa, nomeadamente quanto 

ao desenvolvimento da sua capacidade de comunicação oral e escrita.” 

Esta citação permite-nos constatar o grau de importância atribuída à 

abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa também 

no domínio da avaliação. 

Mas essa preocupação não se espelha, de forma nenhuma, nas 

indicações relativas à avaliação que constam dos PCTs por nós analisados. 

Por outro lado, também sentimos que estas falhas identificadas nas 

indicações relativas à avaliação denotam alguma dificuldade em adaptar o 

processo de ensino/aprendizagem às turmas em questão, o que nos permite 

concluir que os professores pouco reflectem sobre a sua prática docente e 

manifestam também falta de formação relativamente à promoção da 

transversalidade da língua portuguesa. 

Contudo, tal como foi já referido ao longo do nosso estudo, é 

indispensável promover aprendizagens que permitam assegurar a todos os 

sujeitos o domínio da língua portuguesa.  

Na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), no artigo 47º-7, pode 

ler-se: “O ensino-aprendizagem da língua materna deve ser estruturado de 

forma que todas as componentes curriculares dos ensinos Básico e Secundário 

contribuam de forma sistemática para o desenvolvimento das capacidades do 

aluno ao nível da compreensão e produção de enunciados orais e escritos em 

Português”.  

Foi também mencionado que o desenvolvimento de competências 

associadas à compreensão na leitura faculta o acesso a novos e variados 

saberes, fundamentais para o êxito em qualquer área curricular disciplinar ou 



não disciplinar e condição sine qua non para uma futura integração sócio-

profissional com sucesso.  

Torna-se assim importante que todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares sejam consideradas espaços de ensino-

aprendizagem da língua portuguesa.  

Segundo Valadares (2003: 13): tendo em conta que toda a experiência 

escolar é, em larga medida, uma experiência linguística e que os alunos 

precisam desenvolver capacidades para funcionar, efectivamente, com a língua 

escrita e falada, então temos de assumir as tarefas de educação linguística 

como projecto colectivo, transversal”. 

Não podemos esquecer o facto de que somos constantemente 

confrontados com críticas relativas à insuficiência dos alunos no domínio da 

língua portuguesa, assumindo-se que essas imperfeições vão embaraçar as 

aprendizagens em todas as outras áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares. 

É notório que a transversalidade da compreensão na leitura deve ser 

bastante trabalhada no Projecto Curricular de Turma, pois este documento 

“representa uma escolha, uma orientação, organização pensada e decidida 

pelas pessoas, pelos responsáveis que estão na situação concreta com 

aqueles alunos concretos” (Roldão, 2000: 17). Como tal esses mesmos 

responsáveis devem ter uma grande “margem de manobra e uma flexibilidade 

maiores” (Roldão, 2000: 17). Esse projecto deve ser adequado ao contexto, de 

forma flexível para poder funcionar melhor. 

Como já foi dito, relativamente à pouca reflexão atribuída aos 

docentes, é de referir que muitos professores estão ainda ligados ao paradigma 

tradicional, em que tinham apenas que cumprir o que estava registado nos 

documentos emanados do Ministério da Educação e se limitavam a transmitir 

os conhecimentos de que eram detentores, não tendo em conta os alunos que 

tinham em mãos. Eram meros reprodutores do conhecimento e os alunos 

limitavam-se a memorizar o que lhes era transmitido. 

Com a reforma educativa em vigor, pressupõe-se que os professores 

tenham uma atitude crítica e reflexiva, seguindo as directrizes emanadas do 

Ministério da Educação, mas adaptando-as aos seus alunos, tendo em conta a 

sua realidade e interesses.  



Segundo Freitas et al. (2001: 9): “O projecto da Gestão Flexível do 

Currículo visa promover uma mudança gradual nas práticas de gestão 

curricular através da atribuição, a cada escola, da possibilidade de, dentro dos 

limites do currículo nacional, organizar e gerir autonomamente todo o processo 

de ensino/aprendizagem, de acordo com as necessidades específicas de cada 

contexto escolar, a fim de melhorar a eficácia da resposta aos problemas 

resultantes da diversidade dos contextos escolares e assegurar que todos os 

alunos, de cada escola e de cada região, aprendam mais e melhor.” 

A profissão de professor é de grande complexidade. Na sociedade 

actual, os profissionais da educação têm que lidar não só com saberes em 

constante mutação e actualização, mas também com a crescente 

complexidade social. Numa sociedade inserida no mundo da globalização e 

marcada por tantas mudanças tecnológicas, culturais e educacionais, o 

professor deve ter a capacidade e a humildade de reconhecer que não sabe 

tudo e que, se não for detentor de uma grande força de vontade para procurar 

a informação e o conhecimento, fica completamente ultrapassado.  

Um professor que reflecte deve ter sempre em conta os seus alunos – 

a sua realidade, as suas particularidades, as suas formas básicas de 

adaptação à escola, as suas características sócio-ambientais e culturais, ou 

seja tudo o que afecta, de forma negativa ou positiva, o processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim, segundo Taba (1983: 109): “o conhecimento sobre o aluno e 

sobre a aprendizagem é relevante para a adopção de uma quantidade de 

decisões acerca do currículo, já que constitui a sua dimensão psicológica, a 

natureza e o desenvolvimento do sujeito que aprende e a natureza e as 

condições do processo de aprendizagem. 

A valorização da individualidade do sujeito e da sua cognição, das 

atitudes e valores, ao respeito pelas diferenças individuais conduz ao 

desenvolvimento global e contínuo”. 

A análise dos PCTs por nós realizada no âmbito deste estudo revelou 

alguns problemas de adaptação da abordagem do currículo e das práticas 

desenvolvidas à realidade dos alunos em questão. 

Neste contexto e tendo em conta o facto de que o nosso estudo se 

centrava na operacionalização da transversalidade da língua portuguesa 



associada ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, 

interessa também fazer algumas observação relativamente à forma como as 

diversas categorias que constavam da nossa grelha de análise foram 

contempladas. 

É de salientar que, relativamente à macrocategoria Autonomia na 

leitura, as categorias mais contempladas foram: Hábitos de leitura e Obtenção 

de informação através da leitura. Logo, podemos dizer que a categoria mais 

esquecida foi a Recreação na leitura.  

Pensamos que tal acontece porque esta categoria apela para um lado 

mais lúdico da língua, lado este que pode ser considerado por parte dos 

docentes como sendo menos importante, no que diz respeito à autonomia na 

leitura. 

No entanto, o lado recreativo da leitura pode conduzir à motivação 

para a mesma e, assim, estimular os alunos à prática regular desta actividade, 

reforçar os seus hábitos de leitura e fazer deles leitores mais eficientes. 

Relativamente à macrocategoria Compreensão na leitura, as 

categorias mais contempladas foram a Apreensão das ideias do texto e a 

Identificação das ideias principais do texto, conjugadas com as subcategorias 

Durante a leitura e Após a leitura.  

A categoria Identificação da estrutura do texto é muito menos 

contemplada do que as outras duas definidas no âmbito da macrocategoria 

Compreensão na leitura.  

Pensamos que tal acontece porque os docentes se esquecem 

sistematicamente de que a estrutura do texto é também um elemento muito 

importante para a compreensão do mesmo. 

Logo, é importante que os professores promovam actividades 

centradas na leitura de diferentes tipos de textos e na reflexão sobre as 

características específicas desses tipos de textos, que lhes conferem um lugar 

especial no universo da comunicação escrita. 

Verificámos ainda que a subcategoria Antes da leitura foi quase 

totalmente negligenciada.  

Pensamos que tal acontece, porque esta subcategoria se relaciona 

com o trabalho em torno de previsões feitas a partir de elementos do texto a 

estudar, estratégia de leitura muitas vezes descurada no âmbito do 



ensino/aprendizagem da compreensão na leitura feito na área curricular 

disciplinar de Língua Portuguesa. 

Dada a importância de que a capacidade de fazer previsões 

relativamente ao que se vai ler se reveste no processo de leitura, conduzindo 

ao desenvolvimento de expectativas no leitor e inclusive à motivação para a 

leitura, parece-nos aconselhável que os professores integrem no ensino 

explícito da compreensão na leitura actividades de pré-leitura. 

No que diz respeito à macrocategoria Interacção leitura-escrita, a 

categoria mais contemplada foi Prática da expressão escrita a partir da 

compreensão na leitura, sendo as outras duas – Revisão e Reescrita – mais 

descuradas.  

Pensamos que tal acontece, porque talvez os docentes considerem 

que para compreender o texto lido basta escrever sobre ele, não se 

preocupando em rever o que foi escrito e voltar a reescrever.  

Logo, tendo em conta a inevitável interacção entre práticas de leitura e 

de escrita, é indispensável que, no processo de ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa, os professores insiram actividades de produção escrita realizadas 

a partir de textos lidos e estudados na aula e que promovam a revisão dos 

textos produzidos e a respectiva reescrita, visando a sua melhoria. 

 

6.1.3. Relação com os objectivos e questões de inve stigação do estudo  

Em relação ao primeiro objectivo proposto para o nosso estudo - 

Analisar a presença da transversalidade da língua portuguesa associada à 

compreensão na leitura e o modo como se operacionaliza essa 

transversalidade no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa 

em documentos ligados à gestão flexível do currículo no 1º Ciclo do Ensino 

Básico (Projecto Curricular de Turma) - e a duas das nossas questões de 

investigação –  Qual o papel atribuído à transversalidade da língua portuguesa 

associada à compreensão na leitura em documentos ligados à gestão flexível 

do currículo no 1º Ciclo do Ensino Básico? e Como se operacionaliza essa 

transversalidade nesses documentos, no âmbito da área curricular disciplinar 

de Língua Portuguesa? – concluímos que: 

- a transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura se encontrava 



presente nos PCTs analisados, principalmente nas indicações relativas a 

competências transversais e a algumas competências específicas; 

- também foi encontrada em alguns dos poucos objectivos 

mencionados, assim como em alguns conteúdos e estratégias/actividades 

indicados. 

No entanto, não é uma constante nestes PCTs.  

Pelo contrário, apresenta-se de uma forma bastante vaga e abstracta, 

devido a todas as dificuldades de operacionalização assinaladas, resultantes 

das razões já acima debatidas. 

De acordo com o nosso terceiro objectivo – Determinar a influência da 

monodocência (característica da leccionação no 1º Ciclo do Ensino Básico) 

sobre concepções de transversalidade da língua portuguesa associada à 

compreensão na leitura e formas de operacionalização dessa transversalidade 

na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa presentes nos projectos 

curriculares de turma analisados – concluímos que, embora teoricamente um 

docente em regime de monodocência possa, com muito mais facilidade, 

promover a transversalidade em todas as áreas curriculares (disciplinares e 

não disciplinares que lecciona), visto ser o único responsável pela sua 

leccionação, na prática tal não se verifica.  

A análise dos PCTs feita no âmbito do nosso estudo revela que ainda 

existe uma grande dificuldade em implantar e promover a transversalidade na 

sala de aula. 

A evidente falta de trabalho colaborativo entre os docentes da mesma 

escola vem agravar os problemas que afectam a prática de cada um. 

Infelizmente, a monodocência em vigor no 1º Ciclo do Ensino Básico pode 

servir de justificação ao isolamento do professor, contribuindo para a 

permanência e o reforço de uma visão fechada e compartimentada do 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

6.2. Sugestões pedagógico-didácticas  

 
6.2.1. Relativas à elaboração dos Projectos Curricu lares de Turma  

Vamos passar de seguida à apresentação de sugestões relativas à 

elaboração dos Projectos Curriculares de Turma. 



Tal como já foi anteriormente mencionado, por Projecto Curricular 

(Roldão, 1999a: 44) “entende-se a forma como, em cada contexto, se 

reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo 

opções e intencionalidades próprias, e construindo modos específicos de 

organização e gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens 

que integram o currículo para os alunos concretos daquele contexto”.  

Como tal, na construção do Projecto Curricular de Turma, o professor 

deve basear-se nos documentos emanados do Ministério da Educação e 

adaptá-los à turma que tem em mãos. Deve reconstruir o currículo face à 

realidade com a qual se confronta no exercício da sua profissão, deve adaptá-

lo aos seus alunos, procurando sempre ir ao encontro dos seus interesses.  

É através do Projecto Curricular de Turma que o professor tem 

oportunidade de o fazer. Contudo, é de extrema importância que, para o 

elaborar, seja detentor de um carácter reflexivo e crítico, longe do comodismo 

de transcrever apenas o que já está prescrito.  

Esperamos que as sugestões que vamos apresentar de seguida, indo 

ao encontro do nosso terceiro objectivo – A partir desta análise, traçar linhas de 

orientação que possam contribuir para uma gestão flexível do currículo 

promotora da transversalidade da língua portuguesa associada à compreensão 

na leitura –, possam ajudar os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico nessa 

difícil tarefa.  

Antes de mais, o Projecto Curricular de Turma deve apresentar, de 

forma bem definida: 

- competências a desenvolver nos alunos (gerais, transversais e 

específicas); 

- objectivos, que deverão ser atingidos pelos alunos através do 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem, permitindo que estes 

adquiram/desenvolvam as competências seleccionadas; 

- conteúdos, a trabalhar no âmbito do processo de 

ensino/aprendizagem; 

- estratégias/actividades, a adoptar para a abordagem dos conteúdos 

propostos, a fim de levar os alunos a atingir os objectivos formulados e a 

adquirir/desenvolver as competências seleccionadas;  



- material, a utilizar na concretização das estratégias/actividades 

propostas; 

 - avaliação, que deve permitir determinar se os objectivos formulados 

foram atingidos e se as competências seleccionadas foram 

adquiridas/desenvolvidas. 

Por outro lado, e como já foi bastante referido ao longo da nossa 

dissertação, é imprescindível promover um ensino que tenha como principal 

objectivo assegurar um bom domínio da língua portuguesa, a todos os níveis, a 

todos os sujeitos.  

De facto, na sociedade actual, caracterizada por um constante 

desenvolvimento dos meios de comunicação e pela proliferação da informação, 

torna-se imperioso saber seleccionar a informação necessária e adaptá-la às 

nossas necessidades. Não basta saber ler, é necessário compreender o que se 

lê e utilizar essa informação de uma forma necessária e segura. 

Como tal, e como já foi oportunamente referido, o desenvolvimento de 

competências associadas à compreensão na leitura, inserido numa abordagem 

transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, faculta o acesso a 

novos saberes, imprescindíveis para o sucesso em qualquer área curricular 

(disciplinar e não disciplinar), êxito esse indispensável para uma adequada 

integração sócio-profissional do aluno. 

Assim, as sugestões apresentadas no âmbito deste estudo têm como 

objectivo contribuir para a elaboração de PCTs em que a operacionalização da 

transversalidade da língua portuguesa, associada ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura, seja uma realidade. 

Foi também já referido, que, para que esta realidade seja possível, é 

necessário que exista uma proximidade entre as diversas áreas curriculares 

(disciplinares e não disciplinares) e a Língua Portuguesa, proximidade essa 

que se deve verificar tanto ao nível da planificação (incluindo todos os 

documentos que fazem parte da elaboração dos PCTs), como ao nível da 

execução.  

Para tal, é necessário que os professores rentabilizem as reuniões do 

Conselho de Ano, para realizarem um trabalho conjunto de elaboração dos 

Projectos Curriculares de Turma, incluindo a abordagem transversal da língua 

portuguesa (nomeadamente, associada ao desenvolvimento de competências 



em compreensão na leitura), a selecção de estratégias/actividades destinadas 

a promovê-la e a definição de uma avaliação que permita determinar se essas 

competências foram efectivamente adquiridas/desenvolvidas pelos alunos. 

Só assim, a título de exemplo, o professor pode exigir aos alunos que 

façam um relatório correctamente elaborado para a área curricular disciplinar 

de Estudo do Meio. 

A elaboração e discussão dos PCTs nas reuniões do Conselho de Ano 

permitiria aos docentes terem em conta as opiniões dos colegas e encontrarem 

soluções mais adequadas para reforçar o contributo do ensino/aprendizagem 

da Língua Portuguesa para o sucesso dos alunos nas restantes áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, e, igualmente, o contributo destas 

para um melhor domínio da língua portuguesa por parte dos alunos. Ou seja, 

os docentes devem reunir, no âmbito do Conselho de Ano, para discutir a 

melhor maneira de articular entre si as diferentes áreas curriculares. 

Ainda em relação às áreas curriculares não disciplinares, seria 

imprescindível considerá-las tão importantes como as áreas curriculares 

disciplinares, o que pressupõe a sua devida programação, no sentido de 

promover a referida transversalidade. 

Seria de igual modo importante o Conselho de Ano reunir com o 

objectivo de avaliar periodicamente os PCTs elaborados e até mesmo de os 

reformular, sempre que a situação o justificasse. 

 

6.2.2. Relativas à promoção da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências em com preensão na 

leitura  

Passaremos, de seguida, à apresentação de sugestões relativas à 

promoção da transversalidade da língua portuguesa associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura.  

Essas sugestões vão estar mais directamente relacionadas com 

formas de actuação por parte dos docentes, que, no caso concreto do nível de 

ensino a que nosso estudo se refere, trabalham em regime de monodocência.  

Segundo as novas práticas de gestão curricular (Roldão, 1999a: 19), 

ao professor “cabe-lhe uma responsabilidade acrescida nas opções, decisões e 



estratégias relativas ao currículo, na sua avaliação e ajustamento, na selecção 

crítica e/ou na produção de materiais curriculares”.  

Logo, está subjacente a tudo o que foi dito anteriormente uma lógica 

de trabalho colaborativo entre os professores, fundamento de uma verdadeira 

cultura interdisciplinar e transdisciplinar.  

Segundo Roldão (2001: 67), o trabalho cooperativo deverá “ser uma 

tendência marcante e que está visível em tudo o que são práticas bem 

sucedidas. (…) Este é um dos aspectos que em todo o lado se sente ter de 

mudar, sendo para isso necessária a colaboração dos professores, adoptando 

estratégias, procurando formas de trabalhar em conjunto, planificando juntos e 

construindo um conhecimento colectivo utilizável”. 

Deste modo, deveria haver uma hora semanal definida no horário dos 

professores para realizarem trocas de experiências, especialmente no que 

concerne à operacionalização da transversalidade da língua portuguesa 

associada ao desenvolvimento de competências associadas à compreensão na 

leitura, em suma, para realizarem o trabalho colaborativo, pois, segundo 

Pacheco (1996: 40): “o currículo não é o resultado dos especialistas nem do 

professor individual, mas dos professores agrupados segundo interesses 

críticos”. 

Os espaços consagrados à leccionação das áreas curriculares não 

disciplinares poderiam também servir este intento, articulando-se entre si e com 

as áreas curriculares disciplinares e proporcionando aos alunos a exploração 

de temas e de aprendizagens contextualizadas e o desenvolvimento de 

competências transversais, nomeadamente ligadas ao domínio da língua 

portuguesa e, mais especificamente, à compreensão na leitura.  

É também fundamental que o Ministério da Educação se preocupe em 

promover de uma forma mais concreta e activa a transversalidade da língua 

portuguesa, para que tal se torne uma realidade. 

Embora o Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, que rege o diploma de 

Gestão Flexível do Currículo, valorize muito a língua portuguesa e sublinhe a 

sua dimensão transversal, a verdade é que é imprescindível mudar 

mentalidades no seio da classe docente, ou seja, não é apenas importante 

legislar e esperar que se interprete a lei, é fundamental proporcionar aos 

docentes a formação necessária para se mostrarem capazes de o fazer. 



Segundo Roldão (2001: 67): “a tendência de formação é paralela à da 

contextualização: a escola terá de incorporar a formação como um elemento 

estratégico, como um elemento de desenvolvimento da própria instituição. (…) 

Para tal, tem de haver uma maior oferta de formação. (…) A escola tem de se 

organizar para incluir a formação nas suas linhas de desenvolvimento, de 

forma a pensar e decidir que tipo de formação precisa – e/ou organiza – para 

melhorar o nível e a actualização dos seus profissionais e desenvolver-se no 

sentido das metas que pretende alcançar”. 

Tais acções de formação deveriam também concorrer para a tomada 

de consciência, por parte dos professores, da importância da promoção da 

transversalidade da língua portuguesa, particularmente quando associada ao 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, no âmbito das 

áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e ainda para lhes darem 

instrumentos para poderem efectivamente operacionalizar essa 

transversalidade. 

É obvio que, para que os profissionais de educação se sintam 

motivados para frequentar as ditas acções, seria importante que estas 

permitissem a aquisição de créditos, contribuindo para a progressão na carreira 

docente. 

É necessário ainda frisar que os professores deveriam ser despertados 

para a importância que as áreas curriculares não disciplinares têm neste 

contexto. 

A área curricular não disciplinar de Estudo Acompanhado pode 

proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem de métodos de 

estudo e de trabalho, reforçando a aquisição/desenvolvimento de práticas de 

organização pessoal e competências no domínio do aprender a aprender: por 

exemplo, aprender a fazer pesquisas e resumos. 

A Área de Projecto poderia ser responsável pela execução de 

projectos que integrassem todas as disciplinas. Deste modo, um mesmo tema 

poderia ser trabalhado em todas áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares. É obvio que a língua portuguesa estaria sempre presente na 

execução destes projectos e, mais concretamente, seriam desenvolvidas 

competências associadas à compreensão na leitura. 



O mesmo se passa em relação à Educação para a Cidadania. Um 

mesmo tema poderia ser trabalhado por todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares, contribuindo para o despertar do interesse por 

parte dos alunos, que se sentiriam muito mais motivados para os estudos que 

se realizam. 

Claro que esta articulação entre as áreas curriculares disciplinares e 

não disciplinares é da responsabilidade de cada docente, visto no 1º Ciclo do 

Ensino Básico se trabalhar em regime de monodocência.  

Contudo, seria de certeza importante para a sua concretização a troca 

de experiências com outros docentes. 

As conclusões relativas à importância atribuída nos PCTs analisados 

às diferentes categorias incluídas na nossa grelha levam-nos a fazer também 

algumas sugestões em termos de abordagem da compreensão na leitura. 

No que diz respeito à macrocategoria Autonomia na leitura, seria 

importante que os professores valorizassem mais o lado recreativo da leitura 

(associado à categoria Leitura para recreação), já que a sua dimensão lúdica 

reforça a motivação para a mesma e estimula os alunos à prática regular, 

conduzindo ao reforço dos seus hábitos de leitura. 

Logo, é importante que os professores insiram nas suas aulas espaços 

de abordagem da leitura em que esta surja como uma actividade lúdica, 

contribuindo para a formação de leitores mais eficientes e motivados. 

Pensando agora na macrocategoria Compreensão na leitura e tendo 

em conta o facto de que, nos PCTs analisados, se valorizou pouco a categoria 

Identificação da estrutura do texto, seria importante que os professores 

incluíssem, nas suas práticas associadas ao ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa, actividades que favorecessem o contacto dos alunos com diversos 

tipos de textos e a reflexão sobre as características específicas desses tipos de 

textos, que lhes proporcionam um lugar especial no universo da comunicação 

escrita. 

Ainda no âmbito desta macrocategoria (Compreensão na leitura) e 

focando agora as subcategorias por nós definidas, gostaríamos de chamar a 

atenção para a necessidade de valorizar a capacidade de fazer previsões 

relativamente ao que se vai ler, dado que conduz ao desenvolvimento de 



expectativas no leitor, que orientam o esforço de compreensão do texto e 

podem inclusive conduzir à motivação para a leitura. 

Assim, parece-nos fundamental que os professores incluam nas suas 

práticas relacionadas com a abordagem da compreensão na leitura 

estratégias/actividades centradas numa fase de pré-leitura. 

Reflectindo sobre a terceira macrocategoria da nossa grelha e sobre a 

pouca importância atribuída às categorias Revisão e Reescrita e tendo em 

conta a inevitável interacção entre práticas de leitura e de escrita, parece-nos 

indispensável que, no processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa, 

os professores insiram actividades de produção escrita realizadas a partir de 

textos lidos e estudados na aula e que promovam a revisão dos textos 

produzidos e a respectiva reescrita, visando a sua melhoria. 

 

6.3. Comparação das conclusões do estudo relativo a o 1º Ciclo com as do 

estudo relativo ao 3º Ciclo  

De seguida, procedemos à comparação entre as conclusões do nosso 

estudo, relativo ao 1º Ciclo do Ensino Básico, e as conclusões de um estudo 

relativo ao 3º Ciclo em que nos inspirámos (Carvalho, 2006). 

Tanto no estudo relativo ao 1º Ciclo como no que se refere ao 3º Ciclo, 

ficou bem patente a ausência de formação no âmbito do Projecto de Gestão 

Flexível do Currículo.  

A falta de articulação entre as áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e a deficiente operacionalização da transversalidade da língua 

portuguesa foram uma constatação evidente nos dois estudos.  

Convém, contudo salientar, que, no caso do 3º Ciclo, existe um 

professor para cada área curricular, disciplinar e não disciplinar, enquanto que, 

no caso do 1º Ciclo, o mesmo professor é o responsável por todas as áreas 

curriculares, disciplinares e não disciplinares, o que o torna responsável único 

pela promoção da referida transversalidade, embora possa e deva contar 

sempre com o apoio dos colegas. 

Logo, poderemos dizer que, no 1º Ciclo do Ensino Básico, a situação 

parece mais grave, porque menos justificada. 

Enquanto que, no caso do 3º Ciclo, o trabalho colaborativo entre os 

professores das diversas áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, é 



importante para as poderem articular todas devidamente, no caso do 1º Ciclo, 

esse mesmo trabalho colaborativo é importante para a troca de experiências e 

ideias entre docentes. No entanto, o professor da turma é único responsável 

para que essa articulação seja realizada, pois trabalha em regime de 

monodocência. 

Uma outra sugestão importante apresentada no estudo relativo ao 3º 

Ciclo do Ensino Básico prende-se com a necessidade de os professores se 

reunirem em Conselho de Turma para fazerem a articulação devida entre todas 

as áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares. No caso do 1º Ciclo, tal 

não se justifica, visto o docente trabalhar em regime de monodocência e ser o 

único responsável pela articulação entre as diversas áreas.  

No entanto, como já foi referido, é importante trabalhar em conjunto, 

trocando ideias e opiniões e aceitando sugestões. 

 

6.4. Limitações do estudo e sugestões para outros e studos  

De uma maneira geral, pensamos ter atingido os objectivos formulados 

e conseguido dar resposta às nossas questões de investigação, embora 

tenhamos que reconhecer algumas limitações ao nosso estudo, inerentes à 

elaboração de um trabalho desta natureza. 

Na nossa opinião, uma das suas principais limitações prende-se com o 

facto de não nos ter sido possível observar aulas. Tal como já referimos ao 

longo desta dissertação, os PCTs são documentos que pretendem nortear o 

trabalho realizado pelos professores, o que não significa que, na prática, o 

trabalho não possa ser realizado de outra maneira.  

Deste modo, não nos foi possível verificar de que modo os PCTs foram 

promovidos junto dos alunos pelo professor de cada turma. 

Devido à limitação do tempo disponível para a elaboração deste 

estudo, tivemos que nos restringir a recolher e analisar os PCTs de uma 

escola. Teria sido interessante analisar PCTs de outra área geográfica, para 

fazer um estudo comparativo e mais alargado.  

Pensamos que teria sido igualmente interessante acompanhar a 

elaboração de um PCT e a sua implementação na turma a que se destinaria, 

avaliando-o e modelando-o de acordo com as necessidades dos alunos em 

questão.  



Contudo, temos a noção de que tal não seria possível, até porque 

existe ainda uma certa resistência por parte da classe docente em expor o seu 

trabalho. 

Aliás, esperamos que essa resistência venha a ser ultrapassada, para 

que possa existir uma troca de experiências e opiniões frutífera para o 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 
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Para a concepção deste Projecto Curricular de 

Turma irei clarificar as opções e intencionalidades, definir 

metodologias de acção a seguir na turma e finalmente 

reflectir sobre o mesmo, esclarecendo eventuais 

contrastes entre a concepção inicial e os resultados do 

mesmo. 

Este relatório visa o ano lectivo a partir de 

Janeiro, 2º Período. 

Os dados referentes aos alunos e 

funcionamento das actividades do primeiro período, que 

me foram cedidos pela Professora? encontram-se em 

anexo. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução 

    

Este Projecto Curricular de Turma insere-se no 

âmbito da Reorganização Curricular do Ensino Básico, 

Decreto – Lei n.º 6 / 2001 de 18 de Janeiro. 

O Projecto Curricular de Turma é um instrumento 

de gestão pedagógica, no qual deve ser visível a reflexão 

e a análise dos processos de ensinar e de fazer aprender. 

É entendido como a forma particular como, em 

cada contexto (turma e meio) se reconstrói e se apropria 

um currículo nacional face a uma situação real. 

Para tal, é necessário definir opções e 

intencionalidades próprias, e construir modos específicos 

de organização e gestão curricular, adequados à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo, 

para os alunos concretos deste contexto. 



 

 

De facto, é ao nível do Projecto Curricular de 

Turma que é possível respeitar os alunos reais e articular 

a acção do professor dessa turma, de forma a romper 

com a mera acumulação de conhecimentos e propicia 

uma visão interdisciplinar e integradora do saber. 

O Projecto Curricular de Turma é considerado 

como um nível de concretização do Projecto Curricular de 

Escola constituindo a última e decisiva etapa no sentido 

da contextualização da acção educativa. Nesta 

perspectiva ele filia-se no Projecto Curricular de Escola, 

no Plano de Actividades e no Projecto Educativo, 

subordinando-se aos seus objectivos e orientações. Além 

de adequar as características próprias da turma e dos 

alunos que dela fazem parte, aos objectivos e 

orientações, operacionalizando-os. 

 

Assim sendo, este Projecto Curricular de Turma 

foi elaborado de acordo com o perfil da turma e é da 

minha responsabilidade, como professora titular da 

turma, a partir do 2º período.  

Caracterização da turma Caracterização da turma Caracterização da turma Caracterização da turma     

    A turma é constituída por ? alunos, matriculados no 

1º ano de escolaridade. 

O primeiro ano de escolaridade é constituído 

por ? alunos do sexo feminino e ? alunos do sexo 

masculino. 

Os alunos são os seguintes: 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’1º Ano de escolaridade1º Ano de escolaridade1º Ano de escolaridade1º Ano de escolaridade    

Na turma, existem alunos com Dificuldades de 

Aprendizagem que frequentaram gabinetes de psicologia, 

no ano passado, devido aos problemas globais de 

aprendizagem que apresentam. Os outros alunos com 

Dificuldades de Aprendizagens não frequentaram 

gabinetes de psicologia. 



 

 

Em termos profissionais, todos os pais estão 

empregados, excepto três, por opção e uma mãe que 

também está desempregada.  

A maioria das mães são empregadas fabris, 

excepto três que são domésticas, uma professora, uma 

Aux. de J. de. Infância, uma enfermeira, uma emp. de 

escritório e uma empresária. As profissões dos pais 

variam entre: pedreiro, sapateiro, metalúrgico, vendedor, 

camionista, mecânico, inválido, tributário, vigilante, 

electricista e comerciante.  

As expectativas dos alunos é aprenderem, pois 

têm noção que sabem pouco. Mais tarde gostariam de ter 

profissões relacionadas com as dos pais ou das pessoas 

que os rodeiam 

A grande maioria dos alunos vive perto da 

escola, a sua deslocação para esta é feita quase sempre 

a pé ou a mãe ou o pai levam -no à escola de carro.  

 

A maior parte dos alunos não têm grandes 

hábitos de estudo. Os que andam no ATL fazem os 

trabalhos de casa lá. Os que vão para casa não têm 

ajuda, porque a maior parte dos pais está a trabalhar.  

Os Encarregados de Educação não vêm muito à 

escola, pois só o fazem quando para isso são solicitados.  

Apesar das dificuldades, os alunos, estão bem 

integrados na escola e na turma. 

 

Numa fase preliminar, do 2º período quando 

assegurei a turma tive a possibilidade de trabalhar 

somente uma semana com os alunos, num clima de 

colaboração e cooperação, na tentativa de melhor 

conhecer o ambiente no qual iria estar envolvida no 

presente ano lectivo. Aqui, servi-me essencialmente da 

observação directa e da entrevista. Estive atenta a todos 



 

 

e a cada um dos alunos, aos seus anseios, aos seus 

desejos, às suas necessidades, aos seus receios, aos 

seus gostos e predilecções, aos seus sonhos, no sentido 

de poder, com eles, construir situações de ensino e 

aprendizagem significativas, alegres, sugestivas e 

harmonizadas com as suas características.  

 

Muitos alunos são imaturos, «irresponsáveis», 

muito faladores e hiper-activos, o que perturba o decorrer 

normal das actividades escolares, pois é necessário 

chamar à atenção constantemente. Alguns deixam-se 

influenciar facilmente, apesar de reconhecerem os seus 

actos. Esquecem-se e caiem sistematicamente nos 

mesmos erros.  

Na realidade a escola também é um “confessionário” 

porque existe sempre alguém que os ouve (alunos e até 

pais). 

Perfil dos alunosPerfil dos alunosPerfil dos alunosPerfil dos alunos    

 

a) Comportamento     

b) Participação 

c) Respeito pelos outros 

d) Concentração 

e) Pontualidade / assiduidade 

f) Interpretação 

g) Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

h) Situação problema 

i) Cálculo 

j) Estudo do meio 

k) Estudo acompanhado 

l) Área de projecto 

m) Formação cívica 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlunAlunAlunAlunosososos    a)a)a)a)    b)b)b)b)    c)c)c)c)    d)d)d)d)    e)e)e)e)    f)f)f)f)    g)g)g)g)    h)h)h)h)    i)i)i)i)    j)j)j)j)    k)k)k)k)    l)l)l)l)    m)m)m)m)    

 B B B B B B M B B M M M M 

 B B B B B M M B B M M M M 

 B B B B B B B B B M M M M 

 M F B F B F F F F F M M M 

 M F B F B F F F F F M M M 

 M F B F B F F F F F M M M 

 M B B M B B B B B B M M M 

 B F B F M F F F F F M M M 

 M M B M B M M M M M M M M 

 B B B M B B B M M M M M M 

 M M M F/M B F/M F F/M F/M M M M M 

 M M M F/M B F/M M F/M F/M M M M M 

 F/

M 

F F/M F B F F F/M F/M F M M M 

 B B B B B B B B B B M M M 

 M B B M B B M B B M M M M 

 B M B F B F F F F F M M M 

 B M B M B F/M M M M M M M M 
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B- Bom  M- Médio  F- Fraco 



 

 

Perfil quanto à Língua MaternaPerfil quanto à Língua MaternaPerfil quanto à Língua MaternaPerfil quanto à Língua Materna    

 
 
 

Lg.MaternaLg.MaternaLg.MaternaLg.Materna    

 

Ler - 1) Técnica de leitura 

- 2) Compreensão da leitura 

- 3) Leitura para informação e estudo (localizar 
informação; identificar a informação a mais relevante) 

 

Escrever – 1) Ortografia 

- 2) Construção e articulação de frases 

        

LerLerLerLer    

    

EscreverEscreverEscreverEscrever    

Organização Organização Organização Organização 

do trabalhodo trabalhodo trabalhodo trabalho    

Integração e Integração e Integração e Integração e 

relação relação relação relação 

interinterinterinterpessoalpessoalpessoalpessoal    

AlunosAlunosAlunosAlunos    1)1)1)1)    2)2)2)2)    3)3)3)3)    1)1)1)1)    2)2)2)2)    3)3)3)3)    4)4)4)4)    1)1)1)1)    2)2)2)2)    3)3)3)3)    1)1)1)1)    2)2)2)2)    3)3)3)3)    4)4)4)4)    

 B B S S  S  S  S  B B B B B B B 

 B B S S  S  S  S  B B B B B B B 

 B B S S  S  S  S  B B B B B B B 

 I I I I I I I I I S B B B B 

 S I I I I/S S S I I I B B B B 

 S I I I I/S S S S S S B B B B 

 B B B B B B B B B B B B B B 

 S I I I I/S S S I I I B B B B 

 B S S S S S S S S S B B B B 

 B S S B B B B B B B B B B B 

 I/S S S S S S S S S S B S B B 

 S S S S S S S S S S B B B B 

 S I I I I/S S S I I I S S S S 

 B B B S B B B B B B B B B B 

 B B B S B S B B B B B B B B 

 S I/S I/S S S S S S S S B B B B 

 S I/S I/S S S S S S S S B B B B 

 S S S S S S S S S S B B B B 

 S S S S S S S S S S B B B B 

 S S S S S S S S S S B B B B 

 S S S S S S S S S S B B B B 



 

 

- 3) Pontuação 

- 4) Vocabulário 

 

Organização do trabalho: 

1) Organização do estudo 

2) Organização dos materiais 

3) Apresentação dos trabalhos 

 

 

 

3. Competências Prioritárias a privilegiar 3. Competências Prioritárias a privilegiar 3. Competências Prioritárias a privilegiar 3. Competências Prioritárias a privilegiar     

    

Após a avaliação diagnostica, detectaram-se 

competências essenciais prioritárias, a privilegiar, nos 

diversos domínios (conhecimentos, capacidades, atitudes 

e valores) e nas diferentes áreas, especialmente: Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Áreas em que 

têm mais dificuldade 

 

 3.1. Língua Portuguesa  3.1. Língua Portuguesa  3.1. Língua Portuguesa  3.1. Língua Portuguesa     

No domínio desta área, tenho por objectivo 

levar os alunos a expressar-se, com clareza, prazer e 

correcção linguística (gramatical e ortograficamente), por 

escrito e oralmente. 

Implementar nos alunos hábitos de leitura. 

 

 3.2. Matemática 3.2. Matemática 3.2. Matemática 3.2. Matemática    

No domínio desta área, tenho por objectivo 

desenvolver as capacidades de cálculo e de raciocínio, 

que permitam a resolução de operações e de situações 

problemáticas utilitárias, resultantes de situações muito 

próximas das vivências diárias dos alunos. 

 

 3.3. Estudo do Meio3.3. Estudo do Meio3.3. Estudo do Meio3.3. Estudo do Meio    

Nesta área, tenho por objectivo levar os alunos 

a conhecer e compreender o meio em que estão 

Integração e relação 
interpessoal 

1) Aceitação/rejeitação 
2) Correcção das atitudes 
3) Respeito pelos direitos 

dos outros 
4) Solidariedade 

 
 

Bom - B 
Suficiente – S 
Insuficiente - I 



 

 

inseridos. E portanto, saber dialogar sobre o meio que a 

rodeia. 

                              3.4. Expressões3.4. Expressões3.4. Expressões3.4. Expressões 

Nas expressões, pretendo que os meus alunos 

tenham contacto com diferentes expressões e que lhes 

possa permitir desenvolver plenamente as suas 

capacidade expressivas. 

 

3.5. Estudo Acompanhado3.5. Estudo Acompanhado3.5. Estudo Acompanhado3.5. Estudo Acompanhado    

Pretendo que os alunos adquiram hábitos de 

estudo autónomo e em grupo (métodos e estratégias de 

aprendizagens). 

3.6. Formação Cívica/Educação para a Cidadania3.6. Formação Cívica/Educação para a Cidadania3.6. Formação Cívica/Educação para a Cidadania3.6. Formação Cívica/Educação para a Cidadania 

Pretendo que: 

� alterem a postura na sala de aula, 

desenvolvendo e alterando, gradualmente, hábitos de 

trabalho autónomo e em grupo; 

� se relacionem com os outros 

respeitando os valores de justiça, de verdade e de 

solidariedade; 

� respeitem os outros (professores, funcionárias, colegas, 

…); 

� cumpram as regras do contrato de 

trabalho a estabelecer, por consenso, para que «A Aula 

Seja Nossa»; 

� regulem a participação, respeitando 

os colegas e a professora, evitando prejudicar o decorrer 

das aulas; 

� ouçam a professora e que sejam 

obedientes, desenvolvendo o espírito crítico, a 

capacidade de argumentação e a capacidade de 

apresentar outras soluções, diferentes das propostas 

pelo professor; 



 

 

� participação activa dos Encarregados 

de Educação no processo educativo  dos seus 

educandos; 

� responsabilização e envolvimento dos 

Encarregados de Educação na evolução escolar dos seus 

educandos. 

 

3.7. Área Projecto3.7. Área Projecto3.7. Área Projecto3.7. Área Projecto    

Nesta área, pretendo que os meus alunos 

desenvolvam pequenos sub – projectos (um por período), 

onde possam pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos nas outras áreas. Aprendendo assim a 

trabalhar em Metodologia de Projecto. 

Assim, durante o 1.º período foi trabalhado 

o sub – projecto: “Espécies aquáticas ameaçadas” pela 

professora ?. Durante o 2.º período trabalharei: “O Papel Papel Papel Papel 

das Florestas nas Mudanças Ambientais das Florestas nas Mudanças Ambientais das Florestas nas Mudanças Ambientais das Florestas nas Mudanças Ambientais globaisglobaisglobaisglobais ”. No 3.º 

período “ Um Livro versus Um Amigo”Um Livro versus Um Amigo”Um Livro versus Um Amigo”Um Livro versus Um Amigo”. ( os sub – 

projectos e os respectivos relatórios encontram-se m 

anexo). 

4. Metodologia de Ensino4. Metodologia de Ensino4. Metodologia de Ensino4. Metodologia de Ensino    

    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição    – Esta metodologia será 

preconizada tendo em conta que o seu sucesso está 

relacionado com a escolha do tema, mas também com a 

minha capacidade para o apresentar de uma forma 

agradável e interessante. 

 

É difícil avaliar a eficácia de uma exposição na 

aula, pode-se tentar avaliá-la de certa forma objectiva, 

através da quantidade e da qualidade do aproveitamento 

dos alunos, não só da lição em si mesma como da 

reelaboração dos materiais posteriormente feita. Terei 

sempre em conta que a qualidade deste método, não é 

um dado absoluto, mas é determinada pelas capacidades 



 

 

subjectivas (características dos alunos) e pelas 

expectativas dos alunos a quem é destinada. 

Terei atençãoTerei atençãoTerei atençãoTerei atenção: 

� à velocidade de exposição. Ao uso de exemplos 

múltiplos (dar exemplos, durante as aulas, para 

relacionar a teoria à experiência concreta); 

� ao uso da voz ( exposição viva); 

� apontarei analogias, relacionando os novos 

conceitos com conceitos familiares, enfatizando 

semelhanças e diferenças entre novos; 

� conceitos apresentados, estimulando o aluno 

a raciocinar sobre as questões tratadas na aula; 

� questionarei os alunos, (a atenção dos 

alunos será mantida pelas minhas perguntas, o facto de 

saberem que eu lhes poderei fazer uma pergunta a 

qualquer momento, fará com que estejam mais atentos, 

especialmente os alunos mais competitivos); 

� usarei, quando necessário e se me for 

possível, suportes visuais ou audiovisuais (cartazes, 

acetatos, diapositivos, pequenos filmes; 

� jogos didácticos de computador. 

 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Leitura orientadaLeitura orientadaLeitura orientadaLeitura orientada    Através deste método, 

considerado por mim como estudo autónomo em que 

marcarei uma leitura sem previamente ter explicado na 

aula o conteúdo. A leitura diz-se orientada porque será 

acompanhada por uma série de actividades de apoio, por 

exemplo, marcarei uma lista de palavras-chave e 

estabelecerei, como objectivo, a sua compreensão e 

definição precisa, ou poderei dar um conjunto de 

perguntas a que o aluno terá de responder no final da 

leitura. A escolha de palavras-chave ou das perguntas 

será feita de modo a chamar a atenção sobre aspectos 

mais importantes do texto. Na aula durante a leitura 

orientada por mim, poderão ser organizados concursos 



 

 

entre os alunos. Esta leitura poderá ser proposta como 

trabalho de casa. .  

 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão – É uma forma muito 

interessante de ajudar os alunos a classificarem as suas 

próprias opiniões sobre um determinado tema de estudo 

ou um problema de actualidade. Utilizarei a discussão 

livre e a discussão que obedecerá a determinadas regras. 

A discussão livre é técnica de debate orientada para a 

produção de ideias novas, que preconiza que cada 

participante na discussão tente resolver o problema em 

questão, expondo em voz alta todas as observações e 

todas as ideias que lhe vierem à cabeça, sem 

necessariamente respeitarem uma ordem lógica. Cada 

participante intervém de modo livre, apresentando novas 

ideias, ou então desenvolvendo, melhorando, criticando 

propostas já apresentadas, mas sempre dentro do 

máximo respeito pelos outros. Este tipo de procedimento, 

parte da hipótese, de que as pessoas se tornam mais 

criativas quando têm uma liberdade de expressão 

máxima sem receio do que os outros possam pensar. 

Esta técnica é indicada na primeira fase do trabalho, 

quando se introduzem novos pontos da matéria. Neste 

caso, irei dar oportunidade a todos de explorem as suas 

ideias sobre a questão, impedindo que os alunos sejam 

atacados pelas suas opiniões, poderei ainda sugerir 

temas para debate. Para não influenciar demasiado o 

trabalho dos alunos, irei abster-me, de impor as minhas 

ideias e/ou conclusões. Na discussão regulamentada 

serei moderadora a fim de orientar os intervenientes 

(darei início à discussão, clarificando o tema, 

especificando os objectivos e dando conhecimento das 

diferentes fases do debate; regularei o debate, indicando 

a duração máxima de cada intervenção e zelando para 

que não seja ultrapassada, estabelecendo os critérios de 

alternância de cada interveniente e recolhendo os 

pedidos de palavra; além disso irei sintetizando as coisas 



 

 

que vão sendo ditas, ao mesmo tempo que vou 

reconduzindo o debate às directrizes que foram 

inicialmente estabelecidas ou modificando estas de 

acordo com as exigências posteriores; em caso de 

impasse da discussão poderei dar indicações sobre como 

prosseguir; tentarei criar um bom clima, atenuando as 

tensões e encorajando os tímidos de modo a que o grupo 

se torne unido e exista um clima de cooperação. Ajudar a 

tomar decisões, conduzindo os processos de tomada de 

decisão para os objectivos previamente fixados e 

coordenando eventuais votações. Construirei um quadro 

final, no fim de cada discussão, com a síntese das ideias 

que surgiram e/ou das decisões tomadas).   

 

 4.4.  4.4.  4.4.  4.4. RealRealRealRealização de Um Sub ização de Um Sub ização de Um Sub ização de Um Sub ---- Projecto Projecto Projecto Projecto – Como 

forma de os motivar, estimular e responsabilizá-los irão 

trabalhar dois sub - projectos um no segundo período e o 

outro no terceiro período, isto é, irão realizar um conjunto 

de actividades orientadas para um único objectivo final. 

Estas actividades incluem a recolha de informações, a 

sua organização e sistematização, a redacção de um 

texto que descreva o sub - projecto desenvolvido, assim 

como outros trabalhos de natureza muito diversa. Todos 

os sub - projectos irão ser propostos por mim para serem 

trabalhados nas diferentes áreas. Com este método, 

penso ser possível encontrar espaço para as capacidades 

e interesses de todos, visando um objectivo comum, no 

âmbito do tema (alguns exemplos dos diversos 

contributos dos alunos poderão ser: desenhos, poesias, 

fotografias, bandas desenhadas, desdobráveis, vídeos, 

narrativas, cartazes, entrevistas, investigação em 

bibliotecas, jogos didácticos de computador,...). Os 

diferentes sub - projectos irão terminar com a realização 

de: álbuns, cartazes, livros, etc. Que irão enriquecer o 

espólio da Biblioteca Escolar. Os produtos finais poderão 

ser extremamente gratificantes, mesmo quando a sua 

participação seja mínima, melhorando obviamente a sua 



 

 

relação com a escola e reforçando o interesse pelo 

estudo.  

 

 

 4.6 4.6 4.6 4.6. Aprender a Aprender / Motivação / AutoAprender a Aprender / Motivação / AutoAprender a Aprender / Motivação / AutoAprender a Aprender / Motivação / Auto----

estimaestimaestimaestima – A escola tem hoje em dia, acrescidas tarefas na 

formação dos seus alunos, para além daquelas que 

tradicionalmente eram da sua responsabilidade. Com 

efeito, a par de se construir como uma fonte privilegiada 

de informação é-lhe solicitada uma acção 

especificamente dirigida para a capacitação dos alunos 

em estratégias que lhes permitam elaborar, transformar, 

contrastar, e reconstruir criticamente os conhecimentos 

que vão adquirindo, ou seja, apostar no conhecimento 

estratégico.  

 

Os resultados escolares defendem, sobretudo, 

das estratégias de aprendizagem utilizadas, sendo estas 

facilitadoras do desenvolvimento dos diversos processos 

de aprendizagem escolar.   

 

A utilização de estratégias de aprendizagem 

requer um sistema de auto-regulação que se fomente na 

reflexão consciente que o aluno faz ao explicar o 

significado dos problemas que vão aparecendo e ao 

tomar decisões sobre a sua possível resolução numa 

espécie de diálogo consigo próprio. 

 

Actuar estrategicamente diante de uma 

actividade de ensino/aprendizagem, supõe ser-se capaz 

de tomar decisões “conscientes” para regular as 

condições que delimitam a actividade em questão e 

assim atingir o objectivo perseguido. 

 

Ensinar estratégias de aprendizagem implica 

ensinar o estudante a decidir conscientemente sobre os 



 

 

actos que realizará; ensinar a modificar a sua actuação 

quando se orienta em direcção ao objectivo desejado e 

ensinar a avaliar o processo de aprendizagem ou de 

resolução seguido. 

 

Aprender a aprender requer não só técnicas e 

estratégicas, mas também motivos, desejos que 

impulsionem essa necessidade de aprender. Muitos 

alunos parecem carecer de motivos para se implicarem 

em novas formas de aprender. 

 

Um dos aspectos determinantes que afectam a 

disponibilidade para o desenvolvimento dos alunos na 

aprendizagem é o clima relacional que se estabelece em 

situações escolares e familiares. É importante criar um 

clima em que se consinta a reflexão, a dúvida, a pesquisa 

e a discussão sobre as várias maneiras de como se pode 

aprender e pensar. 

 

Tudo isto para que os alunos se sintam 

motivados e com gosto em aprender. 

 

 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. Algumas Estratégias PossíveisAlgumas Estratégias PossíveisAlgumas Estratégias PossíveisAlgumas Estratégias Possíveis Algumas 

estratégias podem ser utilizadas tendo em vista um maior 

envolvimento dos alunos nas aprendizagens, um 

aumento da sua motivação e a promoção das suas 

competências para pensarem e reflectirem no trabalho 

escolar: 

▪  modelagem (por exemplo, explicarei as 

minhas estratégias, as minhas maneiras de aprender e 

de pensar sobre um tema, um assunto, um problema, …., 

tornando-se num “modelo” para os alunos); 

▪  questionário (colocarei questões a partir das 

quais levarei os alunos a colocarem a si próprios 

questões); 



 

 

▪  diálogo (debaterei um tema conjuntamente 

com os aluno analisando os argumentos e as razões 

subjacentes às conclusões e às afirmações); 

▪  cooperação (trabalharei com os alunos, 

permitindo que os estratégias sejam partilhadas e 

discutidas, de modo a que possam aprender uns com os 

outros); 

▪  pensar em voz alta (solicitarei aos alunos que 

verbalizem o que estão a pensar); 

▪  atitude investigadora e estratégica de 

resolução de problemas (formular hipóteses, 

experimentar, confrontar, interpretar resultados, etc.).       

    

 5. Áreas Curriculares Não Disciplinares 5. Áreas Curriculares Não Disciplinares 5. Áreas Curriculares Não Disciplinares 5. Áreas Curriculares Não Disciplinares    

    

As áreas curriculares não disciplinares 

constituídas pelas áreas de Projecto, de Estudo 

Acompanhado e de Formação Cívica estarão sempre 

presentes ao longo do ano. 

Quanto à Área de Projecto visando a 

concepção, realização e avaliação de sub – projectos 

através da articulação de saberes de diversas áreas 

curriculares. Dentro desta área serão trabalhados ao 

longo do ano os dois sub – projectos mencionados 

anteriormente, um por cada período. 

O Estudo Acompanhado visando uma maior 

autonomia dos alunos na realização das aprendizagens. 

Esta área será trabalhada diariamente, pois não se 

concebe o 1.º ciclo sem que diariamente se ensine o 

aluno a estudar e a arranjar estratégias de estudo. Por 

essa razão nem sempre será mencionada nos planos de 

aula. 

A Formação Cívica visando um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento da cidadania e da 

consciência cívica dos alunos. Esta área também se 



 

 

trabalha constantemente, embora muitas vezes não seja 

mencionada no plano de aula. 

    

    

7. Planificações7. Planificações7. Planificações7. Planificações    

    

Nas páginas seguintes encontram-se as 

planificações: anual e mensais utilizadas para esta 

turma. 

As planificações referentes ao 2º e 3º períodos 

foram cumpridas na íntegra.  

Refiro-me somente a estas, uma vez que peguei 

na turma, só em Janeiro (2º período). 

No entanto, as planificações, do 1º período 

também estão inseridas no PCP, as quais me foram 

concedidas pela colega ? 

 

8. Ideias Aglutinadoras8. Ideias Aglutinadoras8. Ideias Aglutinadoras8. Ideias Aglutinadoras    

   Será trabalhado ao longo do ano o Projecto da Escola 

implementando nas crianças hábitos de leitura. Por isso, 

pretendo incentivar os meus alunos para a importância 

da leitura, colmatando assim, os problemas prioritários 

que constam do Projecto da Escola. 

 

“ … que as crianças no final do ano lectivo 

fossem capazes de interpretar, produzir textos e/ou 

histórias com imaginação, criatividade  e que 

adquirissem o hábito de fazer leituras com regularidade.” 

 

  

Utilizarei como recurso a Biblioteca Escolar, 

com todo o espólio disponível para os alunos poderem 

utilizar sempre que necessitem. Serão lidas e 

trabalhadas algumas obras no âmbito dos sub – 

projectos que pretendo trabalhar. Serão ainda feitas 



 

 

leituras de textos em prosa e poesia aos alunos, 

motivando-os para o prazer da leitura. 

9. Formas de Enriquecimento do Currículo9. Formas de Enriquecimento do Currículo9. Formas de Enriquecimento do Currículo9. Formas de Enriquecimento do Currículo    

Serão feitas, ao longo do ano, três visitas de estudo. 

 

Ao longo do ano, participarão nas actividades 

propostas pela Biblioteca Escolar e irão visitá-la 

semanalmente, onde desenvolverão actividades e farão 

requisição domiciliária dos materiais existentes. 

 

    

10. Modalidades de Avaliação ( diagnostica, formativa e 10. Modalidades de Avaliação ( diagnostica, formativa e 10. Modalidades de Avaliação ( diagnostica, formativa e 10. Modalidades de Avaliação ( diagnostica, formativa e 

sumativa)sumativa)sumativa)sumativa)    

 

A avaliação consistirá na recolha de informações 

e tomada de decisões pedagógicas adequadas às 

necessidades e capacidades dos alunos. 

 

Será um elemento regulador da minha prática 

educativa, cujas finalidades estão relacionadas com: 

� selecção dos métodos e recursos; 

� as adaptações curriculares necessárias; 

� a resposta às necessidades educativas especiais; 

� competências prioritárias a desenvolver, após a 

avaliação diagnostica. 

  

Irão intervir na avaliação: 

▪ a escola; 

▪ os professores; 

▪ os alunos; 

▪ os encarregados de educação; 

▪ outros (psicólogo,…).  

 



 

 

10.1. 10.1. 10.1. 10.1. Avaliação DiagnosticaAvaliação DiagnosticaAvaliação DiagnosticaAvaliação Diagnostica – No início segundo 

período, realizei a avaliação diagnostica, os resultados 

desta serviram de base à elaboração deste projecto 

curricular de turma. Fornecendo indicações sobre 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação 

de dificuldades prioritárias dos alunos, facilitando a 

integração escolar e o apoio à orientação escolar. 

 

 10.2.  10.2.  10.2.  10.2. Avaliação FormativaAvaliação FormativaAvaliação FormativaAvaliação Formativa    – Durante este ano 

lectivo, realizar-se-á, de forma contínua e sistemática, a 

«Avaliação Formativa» das aprendizagens efectuadas, a 

qual permitirá adequar o ensino realizado e as 

actividades de aprendizagem propostas para cada aluno. 

Recairá sobre o desenvolvimento das competências 

essenciais, compreendendo conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores, o que determina a 

utilização de um conjunto diversificado de instrumentos 

de recolha de informação. 

Os resultados desta avaliação formativa serão 

expressos de modo quantitativo, qualitativo e descritivo, 

salientando-se o que o aluno sabe e é capaz de fazer e 

dando-se as necessárias indicações sobre eventuais 

dificuldades de aprendizagens. 

 

A «Avaliação Formativa» englobará sempre que 

possível uma diversificação de instrumentos de 

avaliação. Diversificar os instrumentos de avaliação 

significa adaptá-los às diversas situações de ensino e a 

cada aluno em particular. Assim, não utilizarei 

exclusivamente testes de papel e caneta, mas todos os 

instrumentos necessários, dos registos de incidentes 

críticos e das listas de verificação de observação dos 

questionários, das grelhas de registo de aprendizagens, 

dos diferentes trabalhos realizados pelo aluno, do 

caderno diário, aos mais variados trabalhos. 

 



 

 

Trata-se de tentar aumentar o rigor da avaliação 

através do uso de mais e melhores instrumentos de 

avaliação e da diversificação por parte de quem avalia, 

dado não me poder esquecer que a avaliação é 

tendencialmente subjectiva, pelo que serão 

frequentemente estabelecidos, em conjunto, com as 

colegas de grupo, critérios de avaliação, (para todas as 

diferentes avaliações que tenho vindo a descrever). 

 

Para avaliar, torna-se necessário a cooperação 

entre os vários professores do meu grupo de trabalho, 

bem como uma interligação lógica com todas as 

estruturas da escola. Esses assuntos serão discutidos 

com as colegas do Conselho de ano onde, no pôr em 

comum arranjaremos novas estratégias para o trabalho 

da turma. A tarefa de avaliar ficará facilitada através da 

cooperação, do trabalho de equipa. 

 

O poder político exige que no final de cada 

período se formalize, de modo descritivo e qualitativo, a 

«avaliação formativa». Aproveitando toda a informação 

recolhida será possível sistematizá-la e organizá-la em 

termos das principais competências a serem 

desenvolvidos e preencher um registo estruturado da 

avaliação. Este registo, poderá assumir a forma de um 

perfil do aproveitamento. Deve-se informar os alunos e os 

encarregados de educação com clareza e de forma que 

lhes seja acessível, indicando assim as aprendizagens e 

as dificuldades detectadas. Tais registos irão integrar o 

processo individual do aluno e fornecer a informação 

necessária à escolha dos meios mais adequados à 

construção das aprendizagens posteriores. 

10.3. 10.3. 10.3. 10.3. Avaliação SumativaAvaliação SumativaAvaliação SumativaAvaliação Sumativa    – A «Avaliação 

Sumativa» realizar-se-á no final de cada período, 

traduzindo um juízo globalizante sobre o desenvolvimento 

dos conhecimentos, competências, capacidades e 



 

 

atitudes, tendo em conta as competências curriculares 

mínimas, tanto definidas centralmente, como as 

definidas no Conselho de ano e de acordo com os 

«Critérios Gerais de Avaliação de Ano». Sempre que seja 

possível, esta avaliação será igual nas diferentes escolas 

do agrupamento para assim se poder comparar as 

aprendizagens efectuadas pelos alunos.  

 

Realizar-se-á este tipo de avaliação com a 

finalidade de tomada de decisão sobre apoios e 

complementos educativos, bem como, regime de 

progressão do aluno.        

 

Nesta avaliação terei em conta as percentagens 

que se seguem bem como os Critérios e Indicadores. 

 

 

10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Auto-avaliação e Hetero-avaliação Sempre que seja 

pertinente os alunos irão realizar a sua auto-avaliação e a 

hetero-avaliação dos outros (alunos, professores, …), num 

processo de crítica construtiva e de aperfeiçoamento 

pessoal. Ficará arquivado no processo individual de cada 

aluno uma Auto-avaliação por período escolar. 

    

    

Perante os factos, concluo que o PCT foi ao 

encontro da turma, daí que este é positivo na sua 

globalidade. 

PercenPercenPercenPercentagenstagenstagenstagens    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

0% a 45%0% a 45%0% a 45%0% a 45%    Não SatisfazNão SatisfazNão SatisfazNão Satisfaz    

46% a 54%46% a 54%46% a 54%46% a 54%    Satisfaz PoucoSatisfaz PoucoSatisfaz PoucoSatisfaz Pouco    

55% a 74%55% a 74%55% a 74%55% a 74%    SatisfazSatisfazSatisfazSatisfaz    

75% a 89%75% a 89%75% a 89%75% a 89%    BomBomBomBom    

90% a 99%90% a 99%90% a 99%90% a 99%    Muito BomMuito BomMuito BomMuito Bom    

100%100%100%100%    ExcelenteExcelenteExcelenteExcelente    



 

 

A Professora 

___________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Grelha de análise do Projecto Curricular de Turma para o 1º 

Ano de Escolaridade 

 

 

 



Tabela 1º ano  
    

Competências a desenvolverCompetências a desenvolverCompetências a desenvolverCompetências a desenvolver    
    

    
Competências Competências Competências Competências 

geraisgeraisgeraisgerais    

    
Competências Competências Competências Competências 
transversaistransversaistransversaistransversais    

    
Competências Competências Competências Competências 
específicasespecíficasespecíficasespecíficas    

    
ObjectivObjectivObjectivObjectiv

osososos    

    
ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    

    
Estratégias/ Estratégias/ Estratégias/ Estratégias/ 
actividadesactividadesactividadesactividades    

    
MaterialMaterialMaterialMaterial    

    
AAAAvvvvaaaalllliiiiaaaaçççç
ãoãoãoão    

 
Hábitos de leitura 

 
●Implementar 
hábitos de 
leitura 

 ●Implementar 
hábitos de leitura;  
●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 

 

 
Recreação na leitura 

 

  ●Leitura para 
informação e 
estudo (localizar 
informação,identifi
car a informação 
mais relevante) 

 ●Compreensão na 
leitura 

●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 

 

 
Autonomia de 

leitura 

 
Obtenção da informação 

através da leitura 

 ●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura; 
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 

 

Antes 
da 

leitura 

    ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura 

●Leitura orientada; ●Livros; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Contributo da Contributo da Contributo da Contributo da 

área área área área 
disciplinar da disciplinar da disciplinar da disciplinar da 

Língua Língua Língua Língua 
Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa 
para o para o para o para o 
sucesso sucesso sucesso sucesso 

escolar nas escolar nas escolar nas escolar nas 
outras outras outras outras 

disciplinasdisciplinasdisciplinasdisciplinas    
    

    
    
    

 
Compreensão 
na leitura 

 
Apreensão das 
ideias do texto 

 
Duran
te a 

leitura 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura;  
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 

 



relevante) ●Projecto. computador; 

 
Após 
a 

leitura 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura;  
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 
●Discussão 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 

Antes 
da 

leitura 

    ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura 

●Leitura orientada; ●Livros; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias 

 

 
Duran
te a 

leitura 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura;  
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 

 
Identificação 
das ideias 

principais do 
texto 

 
Após 
a 

leitura 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura; ●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 
●Discussão 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 

Antes 
da 

leitura 

    ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura 

●Leitura orientada; ●Livros; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias 

  
Identificação da 
estrutura do 

texto 

 
Duran
te a 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura;  

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 

 



leitura autúnomo e em 
grupo. 

grupo. ●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 
Após 
a 

leitura 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

●Adquirir hábitos 
de estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

 ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura;  
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 

●Livros; 
●Banda 
desenhada; 
●Vídeos; 
●Cartazes; 
●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 

 
Prática da expressão 
escrita a partir da 

compreensão da leitura 
 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

●Adquirir 
hábitos de 
estudo 
autúnomo e em 
grupo. 

  ●Técnicas de leitura; 
●Compreensão na 
leitura; 
●Leitura para 
informação e estudo 
(localizar 
informação,identificar 
a informação mais 
relevante) 

●Leitura orientada; 
●Realização de um 
sub-projecto; 
●Leitura de textos 
em prosa e em 
poesia; 
●Biblioteca 
escolar; 
●Projecto. 
●Discussão 

●Fotografias;
●Jogos 
didácticos de 
computador; 

 

 
Revisão do texto 

produzido 
 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

   ●Compreensão na 
leitura 

   

 
Interacção 

leitura/escrita 
 
 

 
Reescrita 

 

●Implementar 
hábitos de 
leitura 

   ●Compreensão na 
leitura 

   

 
 
 
 
 
 



 
LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:    

Verde Verde Verde Verde ---- A A A Aspectos do PCT comuns a todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinaresspectos do PCT comuns a todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinaresspectos do PCT comuns a todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinaresspectos do PCT comuns a todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares    

AzulAzulAzulAzul---- Aspectos do PCT que tenham a ver com a área de Língua Portuguesa Aspectos do PCT que tenham a ver com a área de Língua Portuguesa Aspectos do PCT que tenham a ver com a área de Língua Portuguesa Aspectos do PCT que tenham a ver com a área de Língua Portuguesa    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Projecto Curricular de Turma para o 2º An o de Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.C.T 2º ANOP.C.T 2º ANOP.C.T 2º ANOP.C.T 2º ANO    

    

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

 

 

Este Projecto Curricular de Turma insere-se no 

âmbito da Reorganização Curricular do Ensino Básico, 

Decreto – Lei nº 6 / 2001 de 18 de Janeiro.  

O Projecto Curricular de Turma é um instrumento 

de gestão pedagógica, no qual deve ser visível a reflexão 

e a análise dos processos de ensinar e de fazer aprender. 

É entendido como a forma particular como, em 

cada contexto ( turma e meio ) se reconstrói e se apropria 

um currículo nacional face a uma situação real. 

Para tal, é necessário definir opções e 

intencionalidades próprias, e construir modos específicos 

de organização e gestão curricular, adequados à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo, 

para os alunos concretos deste contexto. 

De facto, é ao nível do Projecto Curricular de 

Turma que é possível respeitar os alunos reais e articular 

a acção do professor dessa turma, de forma a romper 

com a mera acumulação de conhecimentos e propiciar 

uma visão interdisciplinar e integrada do saber. 

 

O Projecto Curricular de Turma é considerado 

como um nível de concretização do Projecto Curricular de 

Escola e constitui a última e decisiva etapa no sentido da 

contextualização da acção educativa. 

 Nesta perspectiva o Projecto Curricular de Turma 

deve: 

 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

2 

a) Filiar - se no Projecto Curricular de Escola, no Plano Anual 

e no Projecto Educativo, subordinando - se aos seus 

objectivos e orientações; 

b) Adequar as características próprias da turma e dos alunos 

que a compõem, aos objectivos e orientações, 

operacionalizando - os. 

 

Daqui resulta que este documento tenha os 

seguintes objectivos principais: 

 

1. Promover o trabalho em equipa; 

2. Centrar a acção educativa na aprendizagem globalizante 

dos alunos; 

3. Adequar as estratégias de ensino às características dos 

alunos, explorando as suas motivações e interesses. 

  

Assim sendo, o Projecto Curricular de Turma é 

elaborado de acordo com o perfil da turma e é da 

responsabilidade do professor titular da turma. 

  

  

    

Escola E.B.1 Escola E.B.1 Escola E.B.1 Escola E.B.1     

 

Caracterização da Turma 

 

 

Ano lectivo: 200?/200? 

Anos de Escolaridade:  2º ANO 

Nº de Alunos:  
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1. Distribuição dos alunos por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Caracterização das Famílias 
 

Famílias 
Estruturadas 

Famílias Mono parentais Outras situações 
(adoptados, 
órfãos, ...) 

   

 

 

 

 

Nº 
MATRÍCULA 

NOMES idade 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

Masculino Feminino 
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5 . Grau de envolvimento das famílias na vida escolar 

 

Muito 
participativas 

Participação regular Pouco 
participativas 

   
 
 

6 . Minorias Étnicas 
 

Ciganos Africanos Países de Leste Outros Países 
_ _ _ _ 

 
    
 

7 . Religião 
 

Católica Ortodoxa Muçulmana Outras 
confissões 

    
 
 

 9 . Casos problema e situações merecedoras de atenção especial. 
 
 

 
Alunos 

sinalizados 
com N.E.E. 

Alunos 
sinalizados 

com 
Dificuldades de 
Aprendizagem 

 
Problema

s 
Comporta
mentais 

 
Problemas de 

Adaptação Escolar 

 
Probl
emas 
de 
fala 

     
 
 

10 . Diagnóstico de dificuldades. 
 
  Problemas detectados: 
 
    

11 . Estratégias Educativas Globais11 . Estratégias Educativas Globais11 . Estratégias Educativas Globais11 . Estratégias Educativas Globais    

 

Prioridades 

 

� Comunicação oral – leitura 
� Compreensão oral 
� Expressão oral 
� Retenção da informação 
� Comunicação escrita – ortografia 
� Escrita de textos 
� Funcionamento da Língua 
� Desenvolvimento do raciocínio 
� Desenvolvimento da autonomia 
� Resolução de problemas 
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� Cálculos 
� Organização da informação 
� Atitude crítica 
� Tratamento de dados 
� Curiosidades 

 

Metodologias 

 

� Leituras 
� Registos 
� Diálogos 
� Resumos/ sínteses 
� Tratamento da informação 
� Plano individual de trabalho 
� Debates 
� Assembleia de turma 
� Trabalho de grupo 
� Trabalho de projecto 

 

 

Estratégias 

 

� Valorização do sentido social das aprendizagens 
� Gestão das diferenças do grupo 
� Cooperação 
� Ensino individualizado 
� Promoção da igualdade de oportunidades 
� Organização de actividades 
� Incentivo à pesquisa 
� Organização de visitas de estudo 
� ... 

Recursos 

 

� Livros 
� Vídeo 
� Revistas 
� Jornais 
� Televisão 
� Gravador 
� Fichas de trabalho 
� Ficheiros Auto - correctivos 
� Máquina fotográfica 
� Dicionários 
� Enciclopédias 
� Manuais escolares 
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� Jogos didácticos 
� Materiais didácticos e outros 
� Material de desenho e pintura 
� Material de desgaste 
� Resumos 
� ... 

12 . Metas prioritárias 

 

Onde vai incidir? 

 

Desenvolvimento da Competência Comunicativa 

 

�� Correcção ortográfica                                  

 �� Correcção linguística 

 

�� Leitura e interpretação                                

�� Escrita de textos; ditados 

 

�� Pesquisa                                                      

 �� Funcionamento da Língua 

 

�� Utilização das TIC                                   

  �� Enriquecimento vocabular 

 

Estratégias Cognitivas 

 

�� Raciocínio                                                   

 �� Cálculo mental e operativo 

 

�� Resolução de problemas                               

 �� Memorização 

 

�� Desenvolvimento de ideias                           

�� Análise / Síntese 

 

�� Distinguir o essencial do acessório              

 �� Capacidade crítica 

 

��Outros 

Que Metodologias  utilizar? 

 

�� Vários tipos de leitura                               

  �� Debate 

 

�� Assembleia de turma                               
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    �� Contrato 

 

�� Trabalho de grupo                                       

�� Estudo Acompanhado 

 

�� Registo                                                     

  ��Trabalho a pares 

 

�� Tratamento de informação                       

  �� Trabalho individual 

Que materiais  utilizar? 

 

�� Livros                                                       

  �� Revistas e jornais 

 

�� Projector de slides                                      

�� Manuais escolares 

 

�� Computador / CD’S                                  

 �� Retroprojector 

�� Fichas                                                       

 �� Dicionário 

�� TV / Vídeo                                              

��Rádio / Gravador                                       

Que estratégias de diferenciação  utilizar? 

 

�� Valorização social das aprendizagens      

 �� Cooperação 

 

�� Gestão das diferenças no grupo            

    �� Adequação de estratégias 

 

�� Promoção da igualdade de oportunidades 

 

Que Avaliação fazer? 

 

�� Diagnóstica          �� Formativa       �� Sumativa 

 

�� Comportamental   �� Auto                �� Hetero 

 

�� Utilizar os critérios estabelecidos no Projecto 
Curricular de Escola 
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Competências Gerais a privilegiar: 

 

- Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar 
de forma adequada e para estruturar pensamento 
próprio; 

 

- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e 
criativa; 

 

- Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 
transformar em conhecimento mobilizável. 

 

13. Clarificação das competências Transversais a 
desenvolver nas Áreas Não Curriculares. 
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COMPETÊNCIAS TRANSVERSAISCOMPETÊNCIAS TRANSVERSAISCOMPETÊNCIAS TRANSVERSAISCOMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS    
 

SITUAÇÔES DE APRENDSITUAÇÔES DE APRENDSITUAÇÔES DE APRENDSITUAÇÔES DE APRENDIZAGEMIZAGEMIZAGEMIZAGEM    

    
    

Métodos de trabalho e estudoMétodos de trabalho e estudoMétodos de trabalho e estudoMétodos de trabalho e estudo    

Participar em actividades e 
aprendizagens, individuais e colectivas, 
de acordo com regras estabelecidas. 
Identificar, seleccionar e aplicar 
métodos de trabalho e estudo. 
Exprimir dúvidas ou dificuldades. 
Analisar a adequação dos métodos de 
trabalho e de estudo formulando 
opiniões, sugestões e propondo 
alterações. 

    
Tratamento de informaçãoTratamento de informaçãoTratamento de informaçãoTratamento de informação    

Pesquisar, organizar, tratar e produzir 
informação em função das 
necessidades, problemas a resolver e 
dos contextos e situações 

    
    

ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    

Utilizar diferentes formas de 
comunicação verbal, adequando a 
utilização do código linguístico aos 
contextos e às necessidades. 
Resolver dificuldades ou enriquecer a 
comunicação através da comunicação 
não verbal com aplicação das técnicas 
e dos códigos apropriados. 

    
    

Estratégias CognitivasEstratégias CognitivasEstratégias CognitivasEstratégias Cognitivas    

Identificar elementos constitutivos das 
situações problemáticas. 
Escolher e aplicar estratégias de 
resolução. 
Explicitar, debater e relacionar a 
pertinência das soluções encontradas 
em relação aos problemas e às 
estratégias adoptadas. 

    
    

Relacionamento Interpessoal e Relacionamento Interpessoal e Relacionamento Interpessoal e Relacionamento Interpessoal e 
de Grupode Grupode Grupode Grupo    

Conhecer e actuar de acordo com as 
normas, regras e critérios de actuação 
pertinente, de convivência, trabalho, de 
responsabilidade e sentido ético das 
acções definidas pela comunidade 
escolar nos seus vários contextos, a 
começar pela sala de aula. 

 

14. Avaliação 

 

Ao longo do ano, deverá proceder-se à avaliação do 
trabalho realizado de modo a reformular ou a introduzir 
os reajustamentos necessários ao Projecto Curricular da 
Turma. Para isso, deve-se recorrer a diferentes formas de 
Auto e Hetero -avaliação quer dos alunos , quer do 
professor, acerca do processo e do grau de  consecução 
dos objectivos inicialmente formulados, definindo-se para 
isso, instrumentos e técnicas de avaliação. 

A avaliação dos alunos será feita a partir dos critérios de 
avaliação estabelecidos no Regulamento Interno da 
Escola e nas linhas orientadoras definidas no Projecto da 
Escola e no Currículo Nacional. 
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RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROJECTO: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Grelha de análise do Projecto Curricular de Turma para o 2º 

Ano de Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2º ano 
 

Competências a desenvolver 
 

 
Competências 

gerais 

 
Competências 
transversais 

 
Competências 

específicas 

 
Objectivos 

 
Conteúdos 

 
Estratégias/ 
actividades 

 
Material 

 
Avaliaçã

o 
 

Hábitos de leitura 
 
● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio;  
● Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Leitura e 
interpretação
; 
●Pesquisa; 
●Enriquecime
nto 
vocabular. 

●Leituras;●Diálogo
s;●Incentivo à 
pesquisa;●Tratame
nto da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Leitura 
e interpretação. 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo;
●Enciclopé
dias; 

●Auto; 
●Hetero 

 
Recreação na 

leitura 
 

    ●Leitura e 
interpretação
; 
●Pesquisa 

●Leituras;●Diálogo
s. 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo;
●Enciclopé
dias; 

●Auto; 
●Hetero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 

da área 
disciplinar 
da Língua 

Portuguesa 
para o 

sucesso 
escolar nas 

outras 
disciplinas 

 
 
 
 

 
Autonomia de 

leitura 

Obtenção da 
informação através 

da leitura 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●

●Leituras;●Registo
s;●Diálogos;●Resu
mos/Sinteses;●Tra
tamento da 
informação;●Debat
es;●Incentivo à 
pesquisa;●Retençã

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa;
●Sumati
va. 



próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

cognitivas. Enriquecimen
to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias; 
●Funcioname
nto da língua. 

o da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Resolusão 
de problemas; 

or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo;
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias;●Fich
eiros auto-
correctivos
. 

A
n
t
e
s 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

      ●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●Pr
ojector de 
slides;● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Rádio/Gr
avador;●E
nciclopédi
as; 

  
 

Compreensão 
na leitura 

 
Apreensão das 
ideias do texto 

 
D
u
r
a
n
t

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo;●Tratame
nto da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●

●Leituras;●Diálogo
s;●Tratamento da 
informação;●Reten
ção da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
●Fichas;●
Dicionário;

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa. 



e
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

cognitivas. Enriquecimen
to 
vocabular;●R
aciocínio;●M
emorização;●
Desenvolvim
ento de 
ideias;●Funci
onamento da 
língua. 

ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade crítica. 

● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo;
●Enciclopé
dias; 

 
A
p
ó
s 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias;●Análi
se/Síntese;●
Funcionamen
to da 
língua;●Escrit
a de textos. 

●Leituras;●Registo
s;●Diálogos;●Resu
mos/Sinteses;●Tra
tamento da 
informação;●Debat
es;●Incentivo à 
pesquisa;●Retençã
o da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Resolusão 
de problemas; 

●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●M
anuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias;●Fich
eiros auto-
correctivos
. 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 

Identificação 
das ideias 

principais do 

A
n
t

      ●Livros; 
●Revistas 
e 

 



e
s 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

jornais;●Pr
ojector de 
slides;● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Rádio/Gr
avador;●E
nciclopédi
as; 

 
D
u
r
a
n
t
e
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo;●Tratame
nto da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias;●Funci
onamento da 
língua. 

●Leituras;●Diálogo
s;●Tratamento da 
informação;●Reten
ção da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade crítica. 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo;
●Enciclopé
dias; 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa. 

texto 

 
A
p
ó
s 
a
 
l
e
i

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to 
vocabular;●R

●Leituras;●Registo
s;●Diálogos;●Resu
mos/Sinteses;●Tra
tamento da 
informação;●Debat
es;●Incentivo à 
pesquisa;●Retençã
o da 
informação;●Dese
nvolvimento do 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 



t
u
r
a 

organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

aciocínio;●M
emorização;●
Desenvolvim
ento de 
ideias;●Análi
se/Síntese;●
Funcionamen
to da 
língua;●Escrit
a de textos. 

raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Resolusão 
de problemas; 

●TV/Vídeo;
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias;●Fich
eiros auto-
correctivos
. 

A
n
t
e
s 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

      ●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●Pr
ojector de 
slides;● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Rádio/Gr
avador;●E
nciclopédi
as; 

 Identificação da 
estrutura do 

texto 

 
D
u
r
a
n
t
e
 
a

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo;●Tratame
nto da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to 
vocabular;●R

●Leituras;●Diálogo
s;●Tratamento da 
informação;●Reten
ção da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa. 



 
l
e
i
t
u
r
a 

organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

aciocínio;●M
emorização;●
Desenvolvim
ento de 
ideias;●Funci
onamento da 
língua. 

crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade crítica. 

●TV/Vídeo;
●Enciclopé
dias; 

 
A
p
ó
s 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to 
vocabular;●R
aciocínio;●M
emorização;●
Desenvolvim
ento de 
ideias;●Análi
se/Síntese;●
Funcionamen
to da língua. 

●Leituras;●Registo
s;●Diálogos;●Resu
mos/Sinteses;●Tra
tamento da 
informação;●Debat
es;●Incentivo à 
pesquisa;●Retençã
o da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Leitura e 
interpretação;●Rac
iocínio;●Memorizaç
ão;●Desenvolvime
nto de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade crítica. 

●Livros; 
●Revistas 
e jornais; 
●Manuais 
escolares;
● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias;●Fich
eiros auto-
correctivos
. 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 

 
Interacção 

leitura/escrita 
 
 

 
Prática da 

expressão escrita a 
partir da 

compreensão da 
leitura 

 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 

● Métodos de 
trabalho e 
estudo; 
●Tratamento da 
informação; 
●Comunicação; 
●Estratégias 
cognitivas. 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen

●Leituras;●Leitura 
e 
interpretação;●Reg
istos;●Resumos/Si
nteses;●Tratament
o da 
informação;●Incent
ivo à 

●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●Pr
ojector de 
slides; 
●Manuais 
escolares;

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 



Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias;●Análi
se/Síntese; 
●Escrita de 
textos;●Funci
onamento da 
língua. 

pesquisa;●Retençã
o da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Raciocínio;
●Memorização;●D
esenvolvimento de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Comunicaç
ão escrita-
ortografia;●Escrita 
de 
textos;●Utilização 
das 
TIC;●Resolusão de 
problemas; 

● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector; 
●TV/Vídeo; 
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias. 

 
Revisão do texto 

produzido 
 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

●Tratamento da 
informação;●Co
municação; 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias;●Análi
se/Síntese; 
●Escrita de 
textos;●Funci

●Leituras;●Leitura 
e 
interpretação;●Reg
istos;●Diálogos;●Tr
atamento da 
informação;●Resu
mos/Sinteses;●Ret
enção da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Raciocínio;
●Memorização;●D
esenvolvimento de 

●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●Pr
ojector de 
slides; ● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector;  
●Fichas;●
Dicionário;
●Enciclopé
dias;●Fich
eiros auto-
correctivos
. 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 



onamento da 
língua. 

ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Comunicaç
ão escrita-
ortografia;●Escrita 
de 
textos;●Utilização 
das 
TIC;●Resolusão de 
problemas; 

 
Reescrita 

 

● Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio; ● 
Pesquisar, 
seleccionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

●Tratamento da 
informação;●Co
municação; 

● Desenvolvimento 
da competência 
Comunicativa; 

●Desenvolver 
a 
competência 
comunicativa. 

●Correcção 
linguística;●C
orrecção 
ortográfica;●
Leitura e 
interpretação
;●Pesquisa;●
Enriquecimen
to vocabular; 
●Raciocínio;●
Memorização
;●Desenvolvi
mento de 
ideias;●Análi
se/Síntese;●
Funcionamen
to da 
língua;●Escrit
a de textos. 

●Leituras;●Leitura 
e 
interpretação;●Reg
istos;●Tratamento 
da 
informação;●Resu
mos/Sinteses;●Ret
enção da 
informação;●Dese
nvolvimento do 
raciocínio;●Organiz
ação da 
informação e 
atitude 
crítica;●Raciocínio;
●Memorização;●D
esenvolvimento de 
ideias;●Análise/Sin
tese;●Distinguir o 
essencial do 
acessório;●Capaci
dade 
crítica;●Diálogos;●
Debates;●Incentivo 
à 
pesquisa;●Comuni
cação escrita-
ortografia;●Escrita 

●Livros; 
●Revistas 
e 
jornais;●Pr
ojector de 
slides; ● 
Computad
or/CD´S; 
●Retroproj
ector;●Fich
as;●Dicion
ário;●Encic
lopédias; 

●Auto; 
●Hetero;
●Diagnó
stica;●Fo
rmativa; 
●Sumati
va. 



de 
textos;●Utilização 
das 
TIC;●Resolusão de 
problemas; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Projecto Curricular de Turma para o 3º An o de Escolaridade 
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Para nós, professores, aprender é um 
verbo activo. 

... lembrar um provérbio chinês, cheio de 
sabedoria: 

  “Diz-me, e eu esquecerei 

  Ensina-me, e eu lembrar-me-ei 

  Envolve-me, e eu aprenderei.”   

    

    
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice 

 

Introdução 

Caracterização do Meio 

Caracterização da Turma  (3ºano) da E.B.1 de ………… 

Programações anuais 

Programações mensais 

Avaliação 

 Instrumentos e formas de avaliação 

 Avaliação / reformulação do processo 

Relatório final 

Anexos 

 Anexo I – Plano anual de actividades 

 

 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução 

 

A construção do Projecto Curricular de Turma é feita pelo docente de 
cada turma, devendo começar pelo perfil da turma, de modo a conseguir 
informação para a definição das principais linhas de actuação. 

 O Projecto Curricular de Turma deverá privilegiar uma integração 
curricular no sentido da articulação das áreas curriculares disciplinares com as 
não disciplinares numa perspectiva de transversalidade e de enriquecimento 
curricular. 

 Cabe a cada professor optar pelos modos de organização curricular que 
acharem adequados à operacionalização do projecto de acordo com as 
finalidades educativas do mesmo, com as competências essenciais a 
desenvolver nos alunos e com os instrumentos de avaliação a utilizar. 

 Deverão ser privilegiadas metodologias assentes no trabalho do projecto 
e que valorizem actividades de investigação nos processos de 
ensino/aprendizagem. 

A escolarização deverá inscrever uma formação integral de cada aluno, 
respeitando as características individuais e não descurando, como é evidente, 
nenhuma das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares.     

    

    

 

 

Caracterização do MeioCaracterização do MeioCaracterização do MeioCaracterização do Meio 

 

A escola E.B.1 de ……….. faz parte da freguesia de ………. situada no 
extremo------------, fazendo fronteira ---------. 

 Trata-se de uma zona--------------. Também há um grande número de 
homens que trabalha na construção civil. A agricultura é de subsistência. 



 3 

 Há um grande número de agregados familiares que sobrevive do 
rendimento mínimo e há, também, um número crescente de desempregados e 
outros com regime de contratos a prazo e trabalho precário. 

 Existem, ainda, os “novos-ricos”, ex-imigrantes, construtores civis e 
comerciantes de feira. 

 A freguesia de é a que tem o maior número de colectividades culturais e 
recreativas do concelho de ------------do distrito de Aveiro. 

  Existem dois grupos folclóricos, com um historial rico e conhecido a nível 
nacional e internacional. O grupo musical------------” que já comemorou as bodas 
de diamante, a Tuna e a Academia Musical onde muitas crianças fazem a sua 
iniciação musical e posterior continuação no Conservatório e Banda Musical, e 
ainda, o teatro---------”. -------------leva a efeito diversas actividades culturais e 
recreativas, como balett, dança e ginástica. 

 O nível académico da maioria da população é predominantemente o 
primeiro ciclo do ensino básico, embora alguns pais dos alunos da escola EB1 
de …………. possuam cursos médios e/ou superiores. 

    

 

CCCCaracterização da turma  (3ºaracterização da turma  (3ºaracterização da turma  (3ºaracterização da turma  (3ººano)ºano)ºano)ºano)    

da EB1 de ……………da EB1 de ……………da EB1 de ……………da EB1 de ……………    

    

 

 A turma é constituída por um grupo de ? alunos, com idades 
compreendidas entre os sete e os onze anos. Dez destas crianças frequentam 
o terceiro ano. 

 As crianças desta turma são provenientes de diferentes estratos sociais 
com problemas distintos e diferenciados. 

 Uma das alunas (---------) vive situações de negligência e de reduzido apoio 
familiar. 

 Relativamente ao nível das aprendizagens a característica da turma é 
muito heterogénea. 

 Regra geral, os alunos formam um grupo interessado e empenhado nas 
tarefas escolares. Contudo é de referir que o aluno -----apresenta dificuldades 
de aprendizagem em todas as áreas. É uma criança muito imatura, tem um 
comportamento infantilizado e pouco responsável. 

. O --------encontra-se abrangido pelo Decreto-Lei 319/91. 

Alguns alunos do terceiro ano precisam de apoio individualizado e 
motivação constante para realizarem as suas tarefas. 

Dois alunos do terceiro ano----------) beneficiam de apoio sócio-
educativo.. O ---------são apoiados pela professora do Ensino Especial.  

 A turma apresenta alguns défices relativamente a: 

  - saber estar na sala de aula; 

  - respeitar os outros; 

  - saber actuar de acordo com regras de convivência do 

 trabalho e de responsabilização. 

 A grande maioria dos alunos desta turma pertence a famílias da classe 
média baixa. 

 Nos tempos livres quase todos vêem televisão, jogam no computador e 
brincam. Alguns também ajudam os pais. 

 De um modo geral todos os pais e encarregados de educação colaboram 
com a escola na medida das suas possibilidades. 

 O percurso casa-escola é efectuado na companhia dos pais, avós ou 
vizinhos.   
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Programação anual Programação anual Programação anual Programação anual –––– 3ºano 3ºano 3ºano 3ºano    
 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

    
    
MesesMesesMesesMeses    

    
Estudo do MeioEstudo do MeioEstudo do MeioEstudo do Meio    

    
Língua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua Portuguesa    

    
MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática    

ExpressãoExpressãoExpressãoExpressão    
e Educação Físe Educação Físe Educação Físe Educação Físicoicoicoico----MotoraMotoraMotoraMotora    

    
    

Set  OutSet  OutSet  OutSet  Out    

    
    
���� A sua naturalidade A sua naturalidade A sua naturalidade A sua naturalidade    
���� O seu corpo O seu corpo O seu corpo O seu corpo    

    
���� Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva 
autonomia e clarezaautonomia e clarezaautonomia e clarezaautonomia e clareza    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
partir de situpartir de situpartir de situpartir de situações de usoações de usoações de usoações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço    

    
    
���� Ginástica Ginástica Ginástica Ginástica    
���� Jogos Jogos Jogos Jogos    

    
    

NovNovNovNov    

    
    
���� A saúde do seu corpo A saúde do seu corpo A saúde do seu corpo A saúde do seu corpo    
���� A segurança do seu corpo A segurança do seu corpo A segurança do seu corpo A segurança do seu corpo    
    

    
���� Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva  Comunicar oralmente com progressiva 
autonomia e clarezaautonomia e clarezaautonomia e clarezaautonomia e clareza    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Descobrir asp Descobrir asp Descobrir asp Descobrir aspectos fundamentais da ectos fundamentais da ectos fundamentais da ectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
partir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
    

    
    
���� Ginástica Ginástica Ginástica Ginástica    
���� Jogos: em  Jogos: em  Jogos: em  Jogos: em 
concurso/exercício concurso/exercício concurso/exercício concurso/exercício 
individual e/ou a paresindividual e/ou a paresindividual e/ou a paresindividual e/ou a pares    

    
    

DezDezDezDez    

    
    
���� Os membros da sua  Os membros da sua  Os membros da sua  Os membros da sua 
famíliafamíliafamíliafamília    
���� O passado fami O passado fami O passado fami O passado familiar mais liar mais liar mais liar mais 
longínquolongínquolongínquolongínquo    

    
���� Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção 
da informação oralda informação oralda informação oralda informação oral    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
partir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
����    Forma e espaçoForma e espaçoForma e espaçoForma e espaço        
    

    
    
���� Ginástica Ginástica Ginástica Ginástica    
���� Jogos colectivos  Jogos colectivos  Jogos colectivos  Jogos colectivos 
(futebol)(futebol)(futebol)(futebol)    

    
    

JanJanJanJan    

    
    
���� O passado do meio local O passado do meio local O passado do meio local O passado do meio local    
    

    
���� Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção  Desenvolver a capacidade de retenção 
da informação oralda informação oralda informação oralda informação oral    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcestrutura e do funcestrutura e do funcestrutura e do funcionamento da Língua a ionamento da Língua a ionamento da Língua a ionamento da Língua a 
partir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
    

    
    
���� Jogos Jogos Jogos Jogos    

    
    

FevFevFevFev    

    
    
���� Os seres vivos do  Os seres vivos do  Os seres vivos do  Os seres vivos do 
ambiente próximoambiente próximoambiente próximoambiente próximo    
���� Aspectos físicos do meio  Aspectos físicos do meio  Aspectos físicos do meio  Aspectos físicos do meio 
locallocallocallocal    
���� Os astros Os astros Os astros Os astros    

    
���� Criar o gosto pela recolha de  Criar o gosto pela recolha de  Criar o gosto pela recolha de  Criar o gosto pela recolha de 
produções do património literproduções do património literproduções do património literproduções do património literário oralário oralário oralário oral    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
partir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
    

    
    
���� Actividades ritmícas e  Actividades ritmícas e  Actividades ritmícas e  Actividades ritmícas e 
expressivasexpressivasexpressivasexpressivas    
���� Percursos n Percursos n Percursos n Percursos na naturezaa naturezaa naturezaa natureza    

    
    

MarMarMarMar    

    
���� Os seus itinerários Os seus itinerários Os seus itinerários Os seus itinerários    
���� Localizar espaços em  Localizar espaços em  Localizar espaços em  Localizar espaços em 
relação a um ponto de relação a um ponto de relação a um ponto de relação a um ponto de 
referênciareferênciareferênciareferência    
���� Os diferentes espaços do  Os diferentes espaços do  Os diferentes espaços do  Os diferentes espaços do 
seu bairro ou localidadeseu bairro ou localidadeseu bairro ou localidadeseu bairro ou localidade    
���� Deslocação dos seres  Deslocação dos seres  Deslocação dos seres  Deslocação dos seres 
vivosvivosvivosvivos    
���� O comércio local O comércio local O comércio local O comércio local    
    

    
���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
���� Desenvolve Desenvolve Desenvolve Desenvolver as competências da r as competências da r as competências da r as competências da 
escrita e da leituraescrita e da leituraescrita e da leituraescrita e da leitura    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
partir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de usopartir de situações de uso    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
���� Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas    

    
    
���� Actividades rítmicas e  Actividades rítmicas e  Actividades rítmicas e  Actividades rítmicas e 
expressivasexpressivasexpressivasexpressivas    
���� Per Per Per Percursos na naturezacursos na naturezacursos na naturezacursos na natureza    

    
    

AbrAbrAbrAbr    

    
���� Meios de comunicação Meios de comunicação Meios de comunicação Meios de comunicação    
���� Realizar experiên Realizar experiên Realizar experiên Realizar experiên---- cias cias cias cias    
���� Manusear objectos em  Manusear objectos em  Manusear objectos em  Manusear objectos em 
situações concretassituações concretassituações concretassituações concretas    
    

    
���� Desenvolver as competências da  Desenvolver as competências da  Desenvolver as competências da  Desenvolver as competências da 
escrita e da leituraescrita e da leituraescrita e da leituraescrita e da leitura    
���� Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da  Descobrir aspectos fundamentais da 
estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a estrutura e do funcionamento da Língua a 
parparparpartir de situações de usotir de situações de usotir de situações de usotir de situações de uso    
    

    
    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
���� Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas    

    
    
���� Jogos Jogos Jogos Jogos    

    
    

MaiMaiMaiMai    

    
���� A agricultura A agricultura A agricultura A agricultura    
���� A criação de gado A criação de gado A criação de gado A criação de gado    
���� A exploração florestal A exploração florestal A exploração florestal A exploração florestal    

    
    
���� Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da 
organizaorganizaorganizaorganização da informaçãoção da informaçãoção da informaçãoção da informação    

    
    
���� Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço Forma e espaço        
���� Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas    

    
    
���� Jogos de equipa Jogos de equipa Jogos de equipa Jogos de equipa    
���� Jogos individuais Jogos individuais Jogos individuais Jogos individuais    
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���� A actividade piscatória A actividade piscatória A actividade piscatória A actividade piscatória    
���� A exploração mineral A exploração mineral A exploração mineral A exploração mineral    
���� A indústria A indústria A indústria A indústria    
    

���� Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e  Desenvolver o gosto pela leitura e 
escritaescritaescritaescrita    
    

    
    

JunJunJunJun    

    
���� O turismo do meio local O turismo do meio local O turismo do meio local O turismo do meio local    
���� As construções do meio  As construções do meio  As construções do meio  As construções do meio 
locallocallocallocal    
���� Investigar sobre  Investigar sobre  Investigar sobre  Investigar sobre 
construções de outras construções de outras construções de outras construções de outras 
regiregiregiregiões ou paísesões ou paísesões ou paísesões ou países    
    

    
    
���� Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da  Utilizar técnicas de recolha e da 
organização da informaçãoorganização da informaçãoorganização da informaçãoorganização da informação    
    

    
    
���� Números e operações Números e operações Números e operações Números e operações    
���� Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas Grandezas e medidas    

    
    
���� Jogos de equipa Jogos de equipa Jogos de equipa Jogos de equipa    
    

 
    
    
    
    
    
    

ÁreasÁreasÁreasÁreas    
    
    
MesesMesesMesesMeses    

    
Expressão PlásticaExpressão PlásticaExpressão PlásticaExpressão Plástica    

    
Expressão MusicalExpressão MusicalExpressão MusicalExpressão Musical    

    
Expressão DramáticaExpressão DramáticaExpressão DramáticaExpressão Dramática    

    
Formação CívicaFormação CívicaFormação CívicaFormação Cívica    

    
Set  OutSet  OutSet  OutSet  Out    

    
���� Modelagem e escultura Modelagem e escultura Modelagem e escultura Modelagem e escultura    
���� Construções Construções Construções Construções    

    
���� Jogos de exploração da  Jogos de exploração da  Jogos de exploração da  Jogos de exploração da 
vozvozvozvoz    
    

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
corpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da voz    

    
���� A vida recomeça A vida recomeça A vida recomeça A vida recomeça    
���� A alegria de viver A alegria de viver A alegria de viver A alegria de viver    

    
NovNovNovNov    

    
���� Construções Construções Construções Construções    
���� Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre    

    
���� Jogos de exploração da  Jogos de exploração da  Jogos de exploração da  Jogos de exploração da 
vozvozvozvoz    
���� Experimentação,  Experimentação,  Experimentação,  Experimentação, 
desenvdesenvdesenvdesenvolvimento e criação olvimento e criação olvimento e criação olvimento e criação 
musicalmusicalmusicalmusical    
���� Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos    
    

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
corpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da voz    

    
���� É importante ter amigos É importante ter amigos É importante ter amigos É importante ter amigos    
���� O silêncio O silêncio O silêncio O silêncio    

    
    

DezDezDezDez    

    
���� Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre Desenho de expressão livre    

    
���� Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos    
    

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
corpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da voz    

    
���� Viver feliz Viver feliz Viver feliz Viver feliz    
���� O Natal O Natal O Natal O Natal    

    
    

JanJanJanJan    

    
���� D D D Desenho e pintura de esenho e pintura de esenho e pintura de esenho e pintura de 
expressão livreexpressão livreexpressão livreexpressão livre    

    
���� Experimentação,  Experimentação,  Experimentação,  Experimentação, 
desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação 
musicalmusicalmusicalmusical    
    

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
espaçoespaçoespaçoespaço    
���� Linguagem não verbal Linguagem não verbal Linguagem não verbal Linguagem não verbal    
    

    
    
���� A família A família A família A família    

    
    

FevFevFevFev    

    
���� Pintura Pintura Pintura Pintura    

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
corpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da vozcorpo e da voz        

    
���� Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do  Jogos de exploração do 
espaçoespaçoespaçoespaço        
    

    
���� Ser livre e responsável Ser livre e responsável Ser livre e responsável Ser livre e responsável    
���� Desenvolver o sentido  Desenvolver o sentido  Desenvolver o sentido  Desenvolver o sentido 
críticocríticocríticocrítico    
    

    
    

MarMarMarMar    

    
���� Recorte, colagem e  Recorte, colagem e  Recorte, colagem e  Recorte, colagem e 
dobragemdobragemdobragemdobragem    

        
���� Representação do som Representação do som Representação do som Representação do som    
���� Experimentação,  Experimentação,  Experimentação,  Experimentação, 
desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação 
musicalmusicalmusicalmusical    
    

    
���� Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos 
(linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e 
linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)    

    
���� A atenção aos o A atenção aos o A atenção aos o A atenção aos outrosutrosutrosutros    

    
    

AbrAbrAbrAbr    

    
���� Impressão Impressão Impressão Impressão    
    

    
���� Representação do som Representação do som Representação do som Representação do som    
���� Experimentação,  Experimentação,  Experimentação,  Experimentação, 
desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação desenvolvimento e criação 
musicalmusicalmusicalmusical    
    

    
���� Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos 
(linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e 
linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)    

    
���� A Páscoa A Páscoa A Páscoa A Páscoa    
    

    
    

MaiMaiMaiMai    

    
���� Pintura Pintura Pintura Pintura    
    

    
���� Representação do som Representação do som Representação do som Representação do som    
���� Experimentação,  Experimentação,  Experimentação,  Experimentação, 
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento e criação e criação e criação e criação 
musicalmusicalmusicalmusical    
    

    
���� Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos 
(linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e 
linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)linguagem verbal)    

    
    
���� O interesse pelos outros O interesse pelos outros O interesse pelos outros O interesse pelos outros    

    
    

JunJunJunJun    

    
����Fotografia, transparências e Fotografia, transparências e Fotografia, transparências e Fotografia, transparências e 
meios audiovisuaismeios audiovisuaismeios audiovisuaismeios audiovisuais    
���� Cartazes Cartazes Cartazes Cartazes    
    

    
���� Representação do som Representação do som Representação do som Representação do som    
    

    
���� Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos  Jogos dramáticos 
(linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e (linguagem não verbal e 
linguagelinguagelinguagelinguagem verbal)m verbal)m verbal)m verbal)    
    
    

    
���� Usar bem o tempo livre Usar bem o tempo livre Usar bem o tempo livre Usar bem o tempo livre    
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Programações mensais do 3ºanoProgramações mensais do 3ºanoProgramações mensais do 3ºanoProgramações mensais do 3ºano    
    

Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 1 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunosNúmero de alunosNúmero de alunosNúmero de alunos 

Mês: Mês: Mês: Mês: Setembro e Outubro 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ……… 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratéActividades / EstratéActividades / EstratéActividades / Estratégiasgiasgiasgias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

Conhecimento de si próprio 
 

� Identificação de 
naturalidade e 
nacionalidade; 

 
 

� O seu corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Distinguir freguesia, concelho, distrito e país; 
 
 
 

� Identificar fenómenos relacionados com algumas 
funções vitais: 
- Digestão 
- Circulação 
- Respiração 

� Conhecer as funções digestiva, circulatória, 
respiratória, excretora e reprodutora; 

� Conhecer e localizar alguns órgãos relacionados 
com os aparelhos apresentados; 

� Reconhecer situações agradáveis, estados 
psíquicos, alguns sentimentos e diferentes 
possibilidades de reacção bem como de 
manifestação. 

 
 
 

� Consultar a Cédula Pessoal; 
� Observar mapa da sua freguesia e/ou do seu 

concelho; 
� Visitar o seu concelho *; 

 
� Observar figuras e investigar sobre o corpo 

humano através de questionários e leituras; 
� Dialogar e observar esquemas das funções vitais: 

digestiva, circulatória, respiratória, excretora e 
reprodutora; 

� Observar gravuras representativas de estados, 
sentimentos e reacções diferentes do corpo 
humano (alegria, tristeza, medo, amizade, amor, 
…).  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 

Língua Portuguesa  
� Comunicar 

oralmente com 
progressiva 
autonomia e clareza; 

 
 
 
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

 
 
 
� Funcionamento da 

língua. 
 

 
� Exprimir-se por iniciativa própria; 
� Formular recados, avisos e instruções; 
� Relatar acontecimentos vividos ou imaginados e 

desejos; 
� Contar, inventar, completar, transformar histórias 

individualmente ou em grupo; 
 
� Escrever a partir de motivações lúdicas; 

 
 
 
 
 
 

� Comunicar: - Os diferentes tipos de linguagem: 
                   - O emissor, receptor e a mensagem, 

 
� Privilegiar momentos de diálogo sobre diversos 

temas; 
� Permitir que o aluno conte vivências ou fantasias, 

que transmita aspirações, recados ou avisos; 
 
 
 

� Elaborar textos livres, de tema sugerido ou a 
partir de situações lúdicas; 

� Leituras várias; 
� Leitura privilegiada – Banda Desenhada; 
 
� Organização de listas de palavras por ordem 

alfabética. 
 

  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
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                   - Do som à palavra (alfabeto / ordem 
alfabética) 

� Distinguir diferentes tipos de textos (prosa, poesia, 
banda desenhadabanda desenhadabanda desenhadabanda desenhada) 

 

grupo. 
 
 
 

Matemática  
� Números e 

operações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Ler e escrever os ordinais até ao 30 º; 
� Relacionar dezena, centena e milhar com a unidade 

e entre si; 
� Tomar consciência do sistema de numeração 

decimal (classe dos milhares / classe das unidades) 
� Escrever números maiores que mil; 
� Subtrair com empréstimo; 
� Explorar e usar regularidades e padrões na adição e 

subtracção. 
 

 

 
� Praticar a leitura e escrita dos números; 
� Escrever números e ordená-los no quadro preto 

ou em fichas, em sequências crescentes e 
decrescentes; 

� Preencher lacunas em fichas pré-elaboradas com 
a simbologia ›, ‹ ou =; 

� Resolver situações problemáticas em que entrem 
as várias operações com especial incidência na 
subtracção com empréstimo; 

� Actividades lúdicas para treino do cálculo mental. 
 

  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
Observações: * Observações: * Observações: * Observações: * Caso não seja possível, neste espaço de tempo, sê-lo-á feito oportunamente. 
 
 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora  
 
 
 
Dramática  
 
 
 
 
 

 
� Ginástica e jogos 

 
 

� Jogos de exploração 
do corpo e da voz 

 
 
 
 
 

 
� Melhorar as habilidades gímnicas básicas em 

esquemas simples, no solo. 
 

� Relaxar; 
� Desinibir. 

 
 
 
 
 

 
� Saltar à corda; 
� Caminhar / correr a ritmo variável; 
� Jogos colectivos com bola. 

 
� Movimentar-se, na sala, de forma livre e pessoal: 

sozinho, aos pares; explorar atitudes de 
mobilidade / imobilidade; contracção / 
descontracção, tensão / relaxamento; 

� Explorar a respiração (inspiração e expiração) 
como técnica de relaxamento; 

 
� Observação e 

registo 
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Musical 
 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
 
 
 

� Jogos de exploração 
da voz 

 
 
 
 

� Desenho e Pintura; 
� Recorte e colagem; 
� Moldagem 

 
 
 
 
 

� Dizer e entoar rimas e lengalengas; 
� Experimentar sons vocais. 

 
 
 
 
 

� Aprofundar as capacidades de expressão e 
representação gráficas; 

� Melhorar a motricidade fina. 

� Explorar corporalmente sensações (frio, calor, 
medo, tristeza, alegria). 

 
� Recolha de rimas e lengalengas; 
� Memorização de algumas; 
� Trabalhá-las usando sobretudo a voz. Repeti-las 

em coro, rapidamente, lentamente, com alegria, 
com tristeza, … 

 
� Em trabalho individual e de grupo realizar 

trabalhos para decorar a sala de aula, 
relacionados com a época do ano e os temas 
explorados; 

� Uso da técnica de pintura sobre desenho a lápis 
de cera; 

� Moldagem de bolinhas de papel crepe para 
preencher desenhos; 

� Recortes vários. 
 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    
Área de projecto  
 
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  

 
Temas propostos: - A água 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir; 
� Ser criativo e participativo. 
 
� Auto-avaliação; 
� Descobrir e expressar dúvidas e dificuldades; 
� Procurar ajuda nos manuais, junto dos colegas ou da professora; 
� Estar atento. 
 
� Reencontro com a comunidade escolar; 
� O empenho nas actividades de grupo; 
� A ajuda, o respeito pelos outros, pelas regras de funcionamento da turma e da escola em geral. 
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Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 2 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunos:Número de alunos:Número de alunos:Número de alunos: 

Mês: Mês: Mês: Mês: Novembro 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: …………… 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

À descoberta de si mesmo 
 

� A saúde do meu 
corpo 

 
 
 
 

� A segurança do meu 
corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Reconhecer a importância do ar puro e do sol para 
a saúde; 

 
 
 
 
� Identificar o perigo do consumo do álcool, tabaco e 

outras drogas; 
� Conhecer algumas regras de primeiros socorros: 

mordeduras de animais e hemorragias. 

 
 
 

� Dialogar sobre a poluição do ar; 
� Observar a natureza e verificar se nesta região há 

ou não poluição do ar – visita ao exterior; 
� Elaborar cartazes sobre o tema; 
 
� Organizar cartazes legendados com frases sobre 

os perigos do consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas; 

�  Fazer uma tabela com regras de primeiros 
socorros; 

� Dramatizar situações para aplicar estas regras. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
� Comunicar 

oralmente com 
progressiva 
autonomia e clareza; 

 
� Desenvolver a 

capacidade de 
retenção de 
informação oral 

 
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

� Conhecimento 
explícito / 
funcionamento da 
língua. 

 
� Intervir, oralmente, tendo em conta a adequação 

progressiva a situações de comunicação; 
� Regular a participação nas diferentes situações de 

comunicação; 
 
� Interpretar enunciados de natureza variada nas 

suas realizações verbais e não verbais (recados, 
avisos e instruções); 

 
� Participar em grupo na elaboração de histórias; 

 
 

� Decompor palavras em sílabas; 
� Reconhecer sílaba tónica e átona; 
� Usar o dicionário. 

 
� Criar situações de diálogo; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Pesquisar, seleccionar e organizar textos que 

abordem os temas de Estudo do Meio; 
 

� Realizar fichas para treinar a decomposição de 
palavras em sílabas átonas e tónica, classificar 
palavras quanto à posição da sílaba tónica; 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 
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� Treinar uso do dicionário. 

Matemática  
� Números e 

operações; 
 
 
 
 
 
 
 

� Forma e espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Ler e escrever números; 
� Ordenar números inteiros em sequências 

crescentes e decrescentes; 
� Subtrair com empréstimo (continuação); 
� Multiplicação – tabuadas do 6 e 7; 

 
 
 

� Comparar e identificar sólidos geométricos: cubo, 
esfera, cilindro e paralelepípedo; 

� Reconhecer lados paralelos e perpendiculares nos 
sólidos geométricos; 

� Usar a régua. 
 

 
� Realizar fichas que envolvam a ordenação de 

números; 
� Resolver situações problemáticas em que entrem 

as várias operações com especial incidência na 
subtracção com empréstimo; 

� Construção da tabuada do 6 e do 7 e sua 
memorização; 

 
� Construir o cubo através do recorte e colagem de 

quadrados iguais; 
� Moldar sólidos em barro e plasticina e 

transformá-los noutros; 
� Desenhar contornos de faces de sólidos para 

identificar rectas paralelas e perpendiculares. 
  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjeObjeObjeObjectivosctivosctivosctivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Expres-são 
e educação 

Físico-Motora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramática  
 
 
 
 
 
 
 
Musical 

 
� Ginástica e jogos 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Jogos de exploração 
do corpo e da voz 

 
 
 
 
 

� Jogos de exploração 
da voz e da 

 
� Melhorar as habilidades gímnicas básicas em 

esquemas simples, no solo; 
� Participar em jogos colectivos ajustando a 

iniciativa própria às possibilidades de situação 
de jogo. 

 
 
 
 

� Explorar as diferentes possibilidades 
expressivas, imaginando-se com outras 
características corporais; 

� Explorar, reproduzir diversos tipos de sons. 
 
 
 

� Experimentar a percussão corporal (batimentos, 
palmas, …); 

 
� Corridas orientadas; 
� Fazer toques de sustentação para um 

companheiro, com as mãos, antebraços e 
cabeça, posicionando-se no ponto de queda 
da bola para a devolver; 

� Impulsionar uma bola de espuma para a 
frente e para cima; 

� Jogos variados com bola. 
 
� Deixar que a criança escolha algo para imitar 

e fazer com que imite da melhor forma: vento, 
comboio, carro, animais, …; 

� Tentar que a criança reproduza um som do 
meio ambiente e que os outros o 
identifiquem. 

 
� Repetição de ritmos inventados pela profª ou 

um colega – batimentos de pés, mãos e 

 
� Observação e 

registo 
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Plástica 

acuidade auditiva; 
� Ritmos 

 
 

� Construções; 
� Desenho de 

expressão livre. 

� Acompanhar canções com gestos e percussão 
corporal; 

� Identificar sons isolados: do meio próximo e da 
natureza. 

 
 

� Fazer construções com sólidos geométricos 
(aldeias, maquetas, …) e enriquecer os espaços 
com outros tipos de criações; 

� Desenhar livremente em superfícies variadas. 

palmas; 
� Tentar que a criança de costas identifique 

sons, produzidos por um instrumento, por um 
objecto ou pela professora ou colega. 

 
� Com caixas de medicamentos fazer aldeias e 

maquetas e criar um ambiente circundante 
com outro tipo de objectos ou materiais; 

� Desenhar livremente em tabuleiros de areia, 
terra molhada, chão do recreio, quadro da 
sala, etc. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica 

 
� Temas a tratar: - O Magusto 
                                - Lendas 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Desempenhar com rigor as suas funções no grupo; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir. 
 
� Auto-avaliação; 
� Descobrir e expressar dúvidas e dificuldades; 
� Esforçar-se com a finalidade de melhorar o desempenho; 
� Estar atento. 
 
� Identificar gestos de amizade e reconhecer o verdadeiro amigo. Reconhecer que os amigos contribuem para a felicidade. 
� O silêncio como benefício para o bem-estar. Não produzir barulhos que perturbem os outros e evitar sujeitar-se a eles. 

    
Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 3 
Ano (s) Ano (s) Ano (s) Ano (s) de escolaridade: de escolaridade: de escolaridade: de escolaridade: 3º 
Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos:  

Mês: Mês: Mês: Mês: Dezembro 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ………………… 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

À descoberta dos outros e das 
instituições 
 

� Os membros da 
família 

 
 
 

� O passado familiar 
mais longínquo 

 
 
 
 

 
 
 

� Estabelecer relações de parentesco; 
 
 
 
 

� Reconhecer datas e factos significativos da história 
familiar; 

� Reconhecer e localizar em mapas ou plantas, locais 
importantes da história familiar; 

� Conhecer unidades de tempo: a década.  

 
 
 

� Construir uma árvore genealógica simples, da sua 
família; 

� Conversar sobre os graus de parentesco; 
 

� Observar álbuns que ilustrem datas importantes 
da história familiar e registá-los numa linha de 
tempo; 

� Decalcar o mapa de Portugal e assinalar locais 
importantes para a história da família (local onde 
nasceu, onde vive, onde passa férias…); 

� Pintar o espaço correspondente a uma década. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
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da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
� Comunicar 

oralmente com 
progressiva 
autonomia e clareza; 

 
� Desenvolver a 

capacidade de 
retenção de 
informação oral 

 
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

� Conhecimento 
explícito / 
funcionamento da 
língua. 

 

 
� Aumentar as competências de leitura; 
� Descobrir o prazer de comunicar com os outros; 
� Criar condições para que a criança possa exprimir 

sentimentos e trocar experiências; 
� Distinguir, em frases simples, os elementos 

fundamentais. 

 
� Realizar interpretações orais e escritas de vários 

textos; 
� Ler e escrever recados / mensagens de Natal; 
� Descrever personagens e contar histórias à 

turma; 
� Em fichas pré-elaboradas expandir e reduzir 

frases; 
� Dividir a frase nos seus grupos fundamentais: 

grupo nominal e grupo verbal. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

Matemática  
� Números e 

operações; 
 
 
 
 

� Forma e espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Multiplicação – tabuadas do 8 e 9; 
� Reconhecer o múltiplo de um número natural; 
� Numeração romana; 

 
 

� Desenhar livremente com régua. 

 
� Construção da tabuada do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
� Observar sinais inscritos em monumentos e sua 

significação. Descodificação das datas; 
 

� Fazer desenhos livres com rectas paralelas e 
perpendiculares. 

  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
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grupo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora  
 
 
 
 
 
Dramática  
 
 
 
 
 
Musical 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
� Ginástica e jogos 

 
 
 
 

� Jogos de exploração 
do corpo e da voz 

 
 
 

� Jogos de exploração 
da voz  

 
 
 

� Desenho, pintura, 
recorte e colagem 

 
� Melhorar as habilidades gímnicas básicas em 

esquemas simples, no solo. 
 
 
 

� Explorar atitudes de: contracção, descontracção, 
tensão e relaxamento; 

 
 
 

� Explorar maneiras diferentes de produzir sons. 
 
 
 
 

� Ilustrar visualmente temas e situações. 

 
� Jogos que impliquem: passar a bola a um 

companheiro, receber a bola com as duas mãos 
quando esta lhe é dirigida; 

� Corridas orientadas. 
 

� Representações de Natal; 
� Poesias; 
� Teatrinhos de Natal. 

 
 
 

� Audição de músicas alusivas à época natalícia; 
� Entoação de canções tradicionais de Natal e de 

outras adequadas à época. 
 
� Pintar livremente, usando lápis de cor, 

marcadores e tinta da china; 
� Recortar, dobrar e colar fazendo composições 

alusivas à época. 
 

 

 
� Observação e 

registo 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 
 

 
� Temas a tratar: - O Natal; 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Desempenhar com rigor as suas funções no grupo; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir. 
 
� Usar a auto-avaliação como estratégia para diagnosticar dúvidas e dificuldades; 
� Empenhar-se nas tarefas com vista a superar dificuldades e ter bom desempenho; 
� Estar atento. 

 
 

� Viver feliz – encarar com alegria os acontecimentos do dia-a –dia; 
� Reconhecer as principais regras de boa convivência. 
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� Natal – Identificar alguns valores de Natal – solidariedade, paz e amor. 
 
 
 
 
 

 
Observações:Observações:Observações:Observações: 
 

    
Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 4 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunosNúmero de alunosNúmero de alunosNúmero de alunos 

Mês: Mês: Mês: Mês: Janeiro 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ……………….. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjecObjecObjecObjectivostivostivostivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

À descoberta dos outros e das 
instituições 
 

� O passado do meio 
local 

 
 

� Reconhecer 
símbolos locais 

 
 
� Outras culturas da 

comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Identificar figuras da história local; 
� Conhecer factos, datas e vestígios do passado local: 

construções, alfaias e instrumentos antigos, 
costumes e tradições, feriado municipal; 

� Reconhecer a importância do património histórico 
local; 

� Reconhecer costumes e tradições de outros povos; 
� Outras culturas da sua comunidade.  

 
 
 

� Investigar sobre o passado do meio local 
(entrevistar pessoas, recolher jornais, revistas e 
fotos antigas) Para identificar figuras da história 
local relacionadas com a toponímia, estatuária e 
tradições; 

� Fazer um cartaz com os símbolos locais e registos 
vários da história local; 

� Entrevistar pessoas provenientes de outras 
comunidades. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
� Comunicar 

oralmente com 
progressiva 
autonomia e clareza; 

 
� Desenvolver a 

 
� Aumentar as competências de leitura; 
� Descobrir o prazer de comunicar com os outros 

através da expressão oral e escrita; 
� Distinguir, em frases simples, os elementos 

constituintes – grupos nominal e verbal; 
� Verificar a mobilidade de alguns elementos da frase 

 
� Realizar interpretações orais e escritas de vários 

textos; 
� Dramatizar frases, pronunciando-as com 

entoações diferentes; 
� Escolher um livro para ler na íntegra na sala de 

aula. Dialogar sobre a capa, o seu conteúdo e o 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 
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capacidade de 
retenção de 
informação oral 

 
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

� Conhecimento 
explícito / 
funcionamento da 
língua. 

 

– grupo móvel; 
� Exercitar o uso de sinais de pontuação e auxiliares 

de escrita; 
� Identificar nomes, classificá-los e verificar a sua 

variância em número e em género. 

título; 
� Realizar fichas em que se verifique a mobilidade 

do grupo móvel; 
� Exercitar o uso de sinais de pontuação e 

auxiliares da escrita em aperfeiçoamento de texto 
e em momentos de trabalho de grupo ou 
individual; 

� Em fichas pré-elaboradas, classificar nomes e 
modificá-los em género e em número.  

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

Matemática  
� Números e 

operações; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Ler e escrever números em numeração árabe e 

romana; 
� Descobrir a regra para calcular o produto de um 

número inteiro por 100 e por 1000; 
� Relacionar a unidade com a décima; 
� Relacionar o metro e o decímetro; 
� Relacionar as ordens no sistema decimal; 
� Relacionar a unidade com a décima e a centésima 

e vice-versa. 

 
� Divisão da unidade em dez partes iguais e em 

cem partes iguais; 
� Em fichas pré-elaboradas no manual adoptado e 

no quadro praticar a leitura e escrita de números 
decimais; 

� Construção do metro articulado e a partir da sua 
observação e manuseamento, descobrir o 
decímetro e o centímetro; 

� Fazer somas e subtracções com números 
decimais; 

� Resolução de situações problemáticas 
nomeadamente as que envolvam cálculo de 
perímetros de polígonos.  

  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora  
 
 
 
 
 
 

 
� Ginástica e jogos 

 
 
 
 
 
 

 
� Elevar o nível funcional das capacidades físicas e 

coordenativas da resistência geral, da velocidade 
de reacção simples e complexa, de execução das 
acções motoras básicas e de deslocamento, de 
flexibilidade, do controlo da postura, do controlo 
de orientação espacial, do ritmo e da agilidade. 

 

� Saltar à corda em corrida e no local; 
� Saltar à corda movimentada pelos colegas; 
� Deslocar-se à vontade; 
� Combinar o andar, o saltitar, o deslizar, o saltar 

e o rodopiar; 
� Combinar habilidades motoras; 
� Realizar jogos com bola. 
 

 
� Observação e 

registo 



 17 

 
 
 
Dramática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musical 
 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
 

� Jogos de exploração 
do corpo e da voz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Experimentação, 
desenvolvimen-to e 
criação musical 

 
 
 

� Desenho, pintura, 
recorte e colagem 

� Explorar maneiras diferentes de produzir sons; 
� Explorar diferentes formas e atitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Adaptar textos a melodias. 
 
 
 
 
 
 

� Experimentar a leitura de formas visuais em 
diversos contextos – cartazes, banda desenhada e 
pintura; 

� Explorar a relação imagem / texto na construção 
de narrativas visuais; 

� Ilustrar visualmente temas e situações. 

 
� Movimentar-se de forma livre e pessoal, sozinho 

e aos pares; 
� Explorar atitudes de: imobilidade / mobilidade, 

contracção / descontracção, tensão / 
relaxamento; 

� Explorar as diferentes possibilidades expressivas 
imaginando-se com outras características 
corporais; 

� Experimentar diferentes maneiras de produzir 
sons. 

 
� Audição de músicas tradicionais já conhecidas 

da turma; 
 

� Adaptar textos escolhidos às músicas ouvidas e 
do agrado dos alunos  

 
� Completar recortes de figuras através de 

desenho e pintura; 
� Desenhar utilizando livremente a régua, o 

esquadro e o compasso; 
� Inventar sequências de imagens com ou sem 

palavras 
� Ilustrar de forma pessoal. 

 
 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    
Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 
 
 
 

 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Desempenhar com rigor as suas funções no grupo; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir. 
 
 
� Usar a auto-avaliação como estratégia para diagnosticar dúvidas e dificuldades; 
� Empenhar-se nas tarefas com vista a superar dificuldades e ter bom desempenho; 
� Estar atento. 

 
 

� Descobrir momentos de alegria vividos em família; 
� O valor da união familiar; 
� Tomar consciência da sua vida em grupo: família, escola, meio em que vive; 
� Valorizar as suas experiências de vida em grupo. 
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ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações 

    
    
    
    
    
    

Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 5 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunosNúmero de alunosNúmero de alunosNúmero de alunos 

MêMêMêMês: s: s: s: Fevereiro 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: …………………….. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

 
 

� Os seres vivos do 
ambiente próximo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Comparar e classificar plantas e animais; 
� Realizar experiências e observar formas de 

reprodução das plantas; 
� Reconhecer a importância das plantas; 
� Identificar alguns factores do ambiente que 

condicionam a vida dos animais e das plantas. 
� Construir cadeias alimentares.  

 
 

� Visitar o meio exterior a fim de observar animais e 
plantas. Registar as observações. 

� Organizar grupos de plantas, obedecendo a 
critérios definidos: cor da flor, forma da folha, 
folha caduca ou persistente, plantas comestíveis 
ou não, forma da raiz e forma de reprodução; 

� Reprodução de plantas (por geminação e por 
estacas; 

� Pesquisar sobre a utilidade das plantas; 
� Elaboração de fichas de animais, classificando-os 

segundo as características externas e modo de 
vida; 

� Elaborar cadeias alimentares de seres vivos 
conhecidos. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
� Criar o gosto pela 

recolha de 
produções do 
património literário 
oral. 

 
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

 
� Recolher e seleccionar produções do património 

literário oral; 
� Comparar versões diferentes de um mesmo conto; 
� Ler e interpretar textos; 
� Estabelecer a sequência de acontecimentos; 
� Localizar a acção no espaço e no tempo; 
� Estabelecer relações de sinonímia e autonímia para 

aprofundar a compreensão do texto. 
� Organizar famílias de palavras e áreas vocabulares; 

 
� Realizar entrevistas e recolher revistas e jornais a 

fim de seleccionar contos e lendas; 
� Reproduzir oralmente o material recolhido; 
� Estabelecer comparações entre as diferentes 

versões recolhidas; 
� Leitura e interpretação de textos em prosa e 

poesia; 
� Realizar fichas para classificação de nomes 

quanto ao tipo, género, número e grau; 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 



 19 

� Conhecimento 
explícito / 
funcionamento da 
língua. 

 

� Distinguir tipos de nomes e identificar o género, 
número e grau; 

� Identificar adjectivos e substitui-los por outros de 
sentido equivalente num determinado contexto.  

� Nos textos trabalhados identificar adjectivos.  com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

Matemática  
� Números e 

operações; 
 

� Forma e espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Relacionar a unidade com a décima e a centésima; 
� Relacionar o metro com o decímetro e o cm e vice-

versa; 
� Calcular o perímetro de um polígono; 
� Ordenar números inteiros e decimais por ordem 

crescente e decrescente; 
� Repartir em partes iguais – divisão. 

 
� Medir e calcular o perímetro de polígonos; 
� Numa grelha quadriculada assinalar pontos 

equidistantes de um ponto; 
� A partir de um perímetro dado, desenhar 

quadrados em papel quadriculado; 
� Realizar exercícios em que se organizem 

sequências crescentes e decrescentes de 
números inteiros e decimais; 

� Em fichas pré-elaboradas usar subtracções 
sucessivas para repartição de quantidades; 

� Efectuar cálculos que impliquem a divisão; 
� Explicar oralmente aos companheiros os passos 

efectuados pra efectuar um cálculo.  
  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramática  

 
� Ginástica e jogos 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Jogos de exploração 
do corpo e da voz 

 
� Elevar o nível funcional das capacidades físicas e 

coordenativas da resistência geral, da velocidade 
de reacção simples e complexa, de execução das 
acções motoras básicas e de deslocamento, de 
flexibilidade, do controlo da postura, do controlo 
de orientação espacial, do ritmo e da agilidade. 

 
� Explorar diferentes formas e atitudes corporais; 
� Explorar diferentes tipos de emissão sonora; 
� Associar movimentos ao som. 

 

 
� Combinar habilidades motoras; 
� Lançar e receber o arco com as duas mãos; 
� Rolar a bola sobre as diferentes partes do corpo; 
� Fazer corridas de estafetas; 
� Realizar jogos colectvos com bola. 
 
 

 
� Explorar as diferentes possibilidades 

expressivas imaginando-se com outras 
características corporais, diferentes formas, 

 
� Observação e 

registo 
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Musical 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
 
 
 

� Experimentação, 
desenvolvimen-to e 
criação musical 

 
 

� Desenho, pintura, 
recorte e colagem 

 
� Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e 

instrumentais, melodias e canções. 
� Rimas e canções. 

 
 
 
 
 
 

� Experimentar a leitura de formas visuais em 
diversos contextos – cartazes, banda desenhada e 
pintura; 

� Explorar a relação imagem / texto na construção 
de narrativas visuais; 

� Ilustrar visualmente temas e situações. 

diferentes factores de movimento. 
 

� Possibilitar à criança o movimento livre, na sala, 
partindo de gravações com melodias e canções; 

� Ensaiar canções. 
 
� Completar recortes de figuras através de 

desenho e pintura; 
� Desenhar utilizando livremente a régua, o 

esquadro e o compasso; 
� Inventar sequências de imagens com ou sem 

palavras 
� Ilustrar de forma pessoal. 

 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

 
Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 
 
 
 

 
 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Desempenhar com rigor as suas funções no grupo; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir. 
 
 
� Usar a auto-avaliação como estratégia para diagnosticar dúvidas e dificuldades; 
� Empenhar-se nas tarefas com vista a superar dificuldades e ter bom desempenho; 
� Estar atento. 

 
 

� Ser livre e responsável; 
� Desenvolver o sentido crítico; 
� Descrever situações em que teve de tomar decisões; 
� Comentar decisões tomadas; 
� Tomar consciência de situações em que procedeu bem ou mal; 
� Reconhecer que nem todos os programas da TV ajudam a crescer. 
 
 
 

 
Observações:Observações:Observações:Observações: 
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Planificação mensPlanificação mensPlanificação mensPlanificação mensal nº: al nº: al nº: al nº: 6 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunos:Número de alunos:Número de alunos:Número de alunos: 

MêsMêsMêsMês: Março 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ………………….. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
Estudo do Meio 
 

 
 

� À descoberta do 
ambiente natural; 

� Aspectos físicos do 
meio local 

� Os astros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Identificar o solo, o relevo, as rochas e os meios 
aquáticos; 

� Identificar o sol como fonte de luz e calor; 
� Verificar a posição do sol ao longo do dia  

(nascente, sul e poente); 
� Conhecer os pontos cardeais; 
� Distinguir estrelas de planetas.  

 
 

� Recolher terra e verificar a sua textura, cor, cheiro 
e permeabilidade (terra de horta, de pinhal, 
barrenta e arenosa); 

� Numa saída ao exterior verificar que no solo 
existem pedras, folhas ou restos de seres vivos e 
mesmo seres vivos; 

� Coleccionar tipos de rochas – identificá-las pela 
cor, textura e dureza; 

� Utilidade de algumas rochas; 
� Distinguir elevações, vales, planícies, cursos de 

água, oceanos e lagoas; 
� Reconhecer nascente, foz, margem esquerda e 

direita; 
� Descrever observações do céu à noite; 
� Observar diferentes posições do sol; 
� Construir a rosa dos ventos. 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 

Língua Portuguesa  
� Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita; 
 

� Conhecimento 
explícito / 
funcionamento da 
língua; 

 
� Adjectivos e verbos; 

 
� Desenvolver as 

competências da 
leitura e da escrita. 

 

 
� Desenvolver a capacidade criativa; 
� Desenvolver a expressividade e hábitos de leitura; 
� Construir frases correctas; 
� Aumentar a capacidade de interpretação de 

produções escritas e incentivar à produção de 
textos diversificados; 

� Reconhecer adjectivos; 
� Reconhecer verbos e sua variância, quanto ao 

tempo pessoa e número; 
    

 
�  Realizar composições colectivas e individuais em 

que se privilegie o uso do adjectivo; 
� Executar fichas pré-elaboradas para a superação 

de dificuldades ortográficas; 
� Leitura de textos, sua exploração oral e 

interpretação escrita; 
� Nos textos identifica o verbo (acção) e verificar a 

sua variância quanto ao tempo, número e pessoa 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
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ção no 
trabalho de 
grupo. 

Matemática  
� Números e 

operações; 
 

� Forma e espaço; 
 
� Grandezas e 

medidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Ler, escrever e ordenar números decimais; 
� Somar e subtrair  números decimais; 
� Explorar situações que envolvam a noção de 

repartição – divisão; 
� Calcular perímetros; 
� Utilizar o compasso; 
� Distinguir círculo de circunferência. 

 
� Em fichas pré-elaboradas e no quadro ler, 

escrever e ordenar números decimais; 
� Fazer repartições de quantidades através das 

subtracções sucessivas e concluir que em 
algumas repartições existe resto zero e noutras 
não; 

� Fazer cálculos que impliquem a divisão; 
� Medir e calcular o perímetro dos polígonos; 
� Usar livremente o compasso e desenhar frisos e 

rosáceas.   
  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora  
 
 
 
 
 
 

 
� Ginástica e jogos 

 
 
 
 
 
 

 
� Participar com empenho no aperfeiçoamento da 

sua habilidade nos diferentes tipos de actividade, 
procurando realizar as acções adequadas com 
correcção e oportunidade. 

 
 
 

 
� Realizar jogos com bola – futebol e jogo do 

“mata”; 
� Fazer corridas de estafetas; 
� Deslocarem-se em toda a área; 
� Combinar o andar, o saltitar, o deslizar, o saltar, 

o cair, o rodopiar. 
 

 
� Observação e 

registo 
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Dramática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musical 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
� Jogos de exploração 

do corpo e da voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Representação do 
som; 

� Experimentação, 
desenvolvimento e 
criação musical. 

 
 
 

� Desenho,  
dobragem, pintura, 
recorte e colagem 

� Aliar gestos e movimentos ao som; 
� Utilizar, recrear e adaptar o espaço circundante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Inventar / utilizar gestos, sinais e palavras para 
expressar / comunicar; 

� Danças de roda. 
 
 
 
 
 

� Explorar as possibilidades de diferentes materiais: 
objectos recuperados, papel, plástico, etc; 

� Decorar de forma simples. 

 
� Explorar a emissão sonora fazendo variar: a 

forma de respirar, a altura do som, o volume da 
voz, a velocidade e a entoação. 

� Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos; 
� Explorar os efeitos de alternância, silêncio – 

emissão sonora; 
� Explorar o espaço circundante; 
� Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a 

voz; 
� Deslocar-se em coordenação com um par. 

 
� Audição de uma canção conhecida e em 

conjunto, criar gestos para a acompanhar; 
 

� Tentar elaborar um diálogo através de mímica e 
uso de algumas onomatopeias; 

� Treinar danças de roda. 
  
� Recorte, dobragem e colagem de elementos 

relacionados com a Primavera e dia da árvore 
para elaboração de cartazes; 

� Execução do trabalho do dia do Pai – decorar 
uma capa usando pintura de sopro. 

 
 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 
 
 
 

 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Desempenhar com rigor as suas funções no grupo; 
� Ajudar os colegas; 
� Saber intervir. 
 
 
� Usar a auto-avaliação como estratégia para diagnosticar dúvidas e dificuldades; 
� Empenhar-se nas tarefas com vista a superar dificuldades e ter bom desempenho; 
� Estar atento. 

 
 

� Ser livre e responsável; 
� Desenvolver o sentido crítico; 
� Descrever situações em que teve de tomar decisões; 
� Comentar decisões tomadas; 
� Tomar consciência de situações em que procedeu bem ou mal; 
� Reconhecer que nem todos os programas da TV ajudam a crescer; 
� Conhecer regras de trabalho e de responsabilidade no sentido de alcançar melhores prestações. 
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Observações:Observações:Observações:Observações: 
    

    
Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 1 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos:  

Mês: Mês: Mês: Mês: Abril 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ……………….. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
 
 
 
Estudo do Meio 
 

 
 
 

� O comércio local; 
 
� Meios de 

comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Contactar, observar e descrever diferentes locais de 

comércio; 
 
� Reconhecer menções obrigatórias nos produtos 

(composição, validade, modo de emprego); 
 
� Reconhecer a importância do recibo e da factura; 

 
� Investigar sobre a evolução doa transportes e das 

comunicações pessoais e sociais. 

 
� Dialogar sobre os vários temas; 
 
� Observar fotografias; 

 
� Fazer leitura de textos informativos; 

 
� Completar legenda.  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
 
 

Língua Portuguesa  
� Desenvolver o gosto 

pela escrita e pela 
leitura; 

 
� Desenvolver as 

competências de 
escrita e leitura; 

 
� Conhecer explícito/ 

funcionamento da 
língua. 

- Translineação 

 
� Participar em situações que desenvolvam o gosto 

pela leitura; 
 
� Distinguir nomes próprios, comuns e colectivos 

(revisão) 
 

� Identificar regras de translineação 
 

 

 
� Responder a questionários; 
 
� Praticar o aperfeiçoamento de textos escritos; 

 
� Em fichas pré-elaboradas 

 
  
� Exercitar o uso de pronomes pessoais. 

 
  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 
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- Nomes próprios, comuns 
e colectivos 
- Pronomes pessoais 
 

 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

Matemática  
� Números e 

operações. 
- ordens e classes 
- divisões, multiplicação, 
adição subtracção; 

 
� Grandezas e 

medidas 
- medidas de capacidade 
1, dl 
- medidas de área 
- perímetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Ler e escrever números; 
 
� Explorar situações que envolvam adição, 

subtracção multiplicação e divisão; 
 

� Medir perímetro de polígono; 
 

� Relacionar a hora, o minuto e o segundo. 
 

 

 
� Ler e escrever números (revisão); 
 
� Calcular o perímetro de polígonos; 

 
� Ler e escrever horas; 

 
� Resolução de situações problemáticas. 

 
  

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Expres-
são e 
educação 

Físico-
Motora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramática* 
 
 
 
 

 
� Jogos de equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Jogos dramáticos 

(linguagem verbal, 
linguagem não verbal e 
linguagem gestual) 

 

 
� Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e 

as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 
ao seu objectivo, realizando habilidades básicas, 
com oportunidades de correcção de movimentos 

 
� Desenvolver a capacidade de recrear e inventar 

personagens; 
� Desenvolver a capacidade de relação e 

comunicação com os outros. 
 
 
 

� Representação do som; 

 
� Corrida de estafeta, realizando o seu percurso 

com rapidez, entregando e recebendo o 
testemunho em movimento e com segurança. 

� Criar pequenas sequências de movimento, 
individuais ou em grupo. 

 
� Ensaiar, em pequenos grupos, cenas de uma 

dramatização; 
� Recitar individualmente um texto de livre 

escolha. 
 
 
 
 

 
� Observação e 

registo 
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Musical 
 
 
 
 
 
Plástica 

 
� Experimentação 

desenvolvimento e 
criação musical 

 
 
 
� Cartazes 

. 
 
 
 
 

� Experimentar e explorar técnicas e materiais 
diversos com fim comunicativo. 

� Ensaio de cantigas tradicionais “o nosso galo é 
bom cantor” e “atirei o pau ao gato”; 

 
 
 
� Executar um cartaz alusivo a um tema em 

estudo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 

 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Ajudar os companheiros; 
� Ser criativo e participativo; 
� Cumprir tarefas que lhe são atribuídas. 
 
 
� Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 
� Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho; 
� Ouvir as explicações com atenção. 
 
 
� A diversidade 
� Saber respeitar o seu trabalho e o dos outros. 

 
Observações: Observações: Observações: Observações:  
    
    
    

    
Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 1 
Ano (s)Ano (s)Ano (s)Ano (s) de escolaridade:  de escolaridade:  de escolaridade:  de escolaridade: 3º 
Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos: Número de alunos:  

Mês: Mês: Mês: Mês: Maio 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: …………… 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
 
 
 
Estudo do Meio 
 

 
 
 

� Experiências com 
luz; 

 
� Experiências com 

ímanes; 
 
� Experiências de 

mecânica; 

 
 
 

� Identificar fontes luminosas 
 
� Observar a passagem da luz através de objectos 

transparentes (lentes, água...); 
 
� Observar a intersecção da luz pelos objectos 

opacos-sombras; 
 

 
 
 

� Experiências; 
 
� Construir um mobilé 
 

Por em prática propostas 
que: 
 
� Sejam abertas e 

flexíveis; 
� Favoreçam a 

aprendizagem 
individual e em 
cooperação; 

� Aulas de debate 
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� Manusear objectos 

em situações 
concretas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Observar o comportamento dos materiais em 
presença da um íman (atracção ou não atracção, 
repilsão); 

 
� Realizar experiências com balanças, baloiços, 

mobiles, roldanas, rodas dentadas, molas, elásticos 
e pêndulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Língua Portuguesa 

 
 
� Desenvolver o gosto pela 

escrita e pela leitura; 
 
� Desenvolver as 

competências de escrita 
e leitura; 

 
� Conhecimento explícito/ 

funcionamento da 
língua. 

 
- Tempo de verbos 
- Pronomes pessoais 
- Determinates artigos 
indefinidos 
 

 

 
 

� Exprimir-se por iniciativa própria; 
 
� Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em estudo; 

 
� Praticar a leitura dialogada, distinguindo as 

intervenções das personagens 
 

 
 

� Produzir textos de criação livre ou com temas em 
estudo; 

 
� Conjugar verbos; 

 
� Aplicar os pronomes pessoais, ligados às pessoas 

do discurso 
 

  

 
 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção dos 
alunos; 

� Fichas indivi-duais; 
� Registo da 

facilidade ou 
dificul-dade com 
que são cumpridas 
as tarefas 

� Observa-ção da 
participa-ção no 
trabalho de grupo. 

 
 
 
 
 

 
 
Matemática 

 
 
� Números e operações. 

- ordens e classes 
- divisões, multiplicação, 
adição subtracção; 

 
� Grandezas e medidas 

- medidas de área 
- medidas de tempo 
- medidas de massa 
- volumes 

 
 

� Representar livremente no geoplano figuras simples 
e reproduzi-las em papel ponteado (triângulos, 
rectângulos e quadrados em diferentes posições); 

 
� Registar e comparar a duração de algumas 

actividades; 
 

� Relacionar o Kg e o g; 
 

� Relacionar a equivalência entre 0,1 e :10. 

 
 
� Desenhar em papel quadriculado a figura 

simétrica de um figura em relação a um eixo 
horizontal; 

 
� Representar valores monetários; 

 
� Resolução de situações problemáticas; 

 
� Calcular produtos por 0,1 e :10; 

 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
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- valores monetários 
 
� Forma e espaço 

- figuras simétricas 

 
 

� Comparar volumes de objectos por empilhamento 
de objectos de igual volume 

 
  

tarefas 
� Observa-ção 

da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Expres-são 
e educação 

Físico-
Motora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramática 
 
 
 
 
 
 
Musical 
 
 
 
Plástica 

 
� Jogos de equipa 
� jogos individuais 
 
 
 
 
 
 
 
� Jogos dramáticos 

(linguagem verbal, 
linguagem não verbal e 
linguagem gestual) 

 
� Experimentação 

desenvolvimento e 
criação musical 

 
� Modelagem 
� Pintura 
� Desenho de expressão 

livre 
 

 
� Participar em jogos ajustando a iniciativa própria 

e as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 
ao seu objectivo, realizando habilidades básicas, 
com oportunidades de correcção de movimentos 

 
� Experimentar diferentes formas de dizer em 

texto: ler, recitar. 
 

 
 
 
 

� Representação do som; 
. 
 
 

� Modelar usando apenas as mãos; 
� Modelar usando utensílios; 
� Fazer esculturas simples; 
� Fazer experiências de mistura de cores; 
� Pintar superfícies. 
 

 
� Salto em comprimento, salto em altura, 

lançar a bola tipo ténis, em distância. 
 
 
 
 
 

 
� Dizer individualmente/ou em pequenos 

grupos um texto usando diferentes noções e 
frases: ler, recitar... 

 
 
 

� Ensaio de cantigas para a festa de final de 
ano; 

 
 
� Prenda do dia da mãe 

 
� Observação e 

registo; 
� avaliação do 

plano. 

 
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 

 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Ajudar os companheiros; 
� Ser criativo e participativo; 
� Cumprir tarefas que lhe são atribuídas. 
 
 
� Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 
� Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho; 
� Ouvir as explicações com atenção. 
 
 
O trabalho. 
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� Saber respeitar o seu trabalho e o dos outros. 
 
Observações:Observações:Observações:Observações: 
    
    
    
    

    
Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: Planificação mensal nº: 1 
Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: Ano (s) de escolaridade: 3º 
Número de alunosNúmero de alunosNúmero de alunosNúmero de alunos 

Mês: Mês: Mês: Mês: Junho 
    
Prof: Prof: Prof: Prof: ………………….. 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    Actividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / EstratégiasActividades / Estratégias    AvaliaAvaliaAvaliaAvaliaçãoçãoçãoção    
 
 
 
Estudo do Meio 
 

 
 

� A agricultura; 
� A criação de gado; 
� A exploração 

florestal; 
� A exploração 

mineira; 
� A actividade 

piscatória 
� O turismo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Factores naturais com influências na agricultura; 
� Técnicas/instrumentos utilizados pelo homem na 

agricultura; 
� Principais produtos agrículos; 
� Principais espécies de gado; 
� Problemas de poluição; 
� Espécies florestais da região; 
� Produtos derivados da floresta; 
� Principais espédies pescadas na região; 
� Locais de pesca da região; 
� Factores que podem pôr em perigo as espécies 

aquáticas; 
� Formas de comercialização e conservação de 

pescado; 
� Principais produtos minerais da região; 
� Indústrias da região; 
� Identificar matérias-primas, usadas nessas 

indústrias; 
� Identificar fontes de energia; 
� Identificar a mão de obra e observar a maquinaria 

utilizada; 
� Identificar alguns factores de acção turísticas; 

 
� Dialogar sobre os vários temas em estudo; 
� Ler textos informativos; 
� Observar fotografias e ilustrações; 
� Fazer registos em grelhas pré-            -elaboradas; 
� Resolução de fichas de trabalho e de pequenos 

questionários para consolidação da matéria; 

 
Por em prática 
propostas que: 
 
� Sejam abertas e 

flexíveis; 
� Favoreçam a 

aprendizagem 
individual e em 
cooperação; 

� Aulas de debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Língua Portuguesa 

 
 
� Desenvolver o gosto pela 

escrita e pela leitura; 
 
� Desenvolver as 

competências de escrita 
e leitura; 

 
 

� Exprimir-se por iniciativa própria; 
 
� Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em estudo; 

 
� Praticar a leitura dialogada, distinguindo as 

intervenções das personagens 

 
 

� Produzir textos de criação livre ou com temas em 
estudo; 

 
� Conjugar verbos; 

 
� Aplicar os pronomes pessoais, ligados às pessoas 

 
 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção dos 
alunos; 

� Fichas indivi-duais; 
� Registo da 
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� Conhecimento explícito/ 

funcionamento da 
língua. 

 
- Identificar os tempos dos 
verbos 
 

 

 do discurso 
 

  

facilidade ou 
dificul-dade com 
que são cumpridas 
as tarefas 

� Observa-ção da 
participa-ção no 
trabalho de grupo. 

 
 
 
 
 

 
 
Matemática 

 
 
� Números e operações. 

- ordens e classes 
- divisões, multiplicação, 
adição subtracção; 

 
� Grandezas e medidas 

- medidas de capacidade 
- valores monetários 

 
 

� Representar valores monetários; 
 

� Relacionar capacidades; 
 

� Ler e escrever números; 
 

� Algoritmo da divisão e multiplicação; 
 

� Somas e subtracções com números decimais. 
 

 

 
 
� Resolução de exercícios diversificados para 

consolidação da matéria; 
 
� (revisões) 
 

 
� Observa-ção e 

registo da 
participa-ção 
dos alunos; 

� Fichas indivi-
duais; 

� Registo da 
facilidade ou 
dificul-dade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas 

� Observa-ção 
da participa-
ção no 
trabalho de 
grupo. 

    
ÁreasÁreasÁreasÁreas    

Área de projecto  
 
 
 
 
Estudo 
acompanhado  
 
 
 
Formação Cívica  
 

 
� Recolher, seleccionar e organizar informação; 
� Ajudar os companheiros; 
� Ser criativo e participativo; 
� Cumprir tarefas que lhe são atribuídas. 
 
 
� Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 
� Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho; 
� Ouvir as explicações com atenção. 
 
 
A Escola. 
� Identificar momentos em que se sentiu feliz na escola 
� Recordar o ano lectivo, as experiências mais agradáveis, as menos agradáveis, as mais alegres e as mais tristes, o que mais gostaram de aprender, os amigos, os professores.... 
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ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    
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AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação 

 

 A avaliação é formativa, contínua e sumativa. Será sempre 
acompanhada de reforço positivo favorecendo a progressão pessoal e a 
autonomia do aluno. Terá de ser constante no quotidiano da aula, de modo a 
orientar e a ajustar permanentemente o processo ensino-aprendizagem 
permitindo ao aluno controlar e implicar-se no próprio processo. 

 

Instrumentos e formas de avaliação 

 

 A avaliação será feita através de: 

• Observação sistemática; 

• Testes no final da unidade temática; 

• Apresentação dos cadernos diários; 

• Trabalhos individuais e de grupo; 

• Fichas de avaliação sumativa em final de cada período. 

 

Avaliação / Reformulação do Processo 

 

 A avaliação trimestral é dada a conhecer aos encarregados de educação. 

 

 O presente documento tem a intenção de constituir um documento de documento de documento de documento de 
orientação da turmaorientação da turmaorientação da turmaorientação da turma. No entanto, está aberto a todas as alterações que forem 
surgindo ao longo do ano. 

 De acordo com o grau de consecução obtido pelos alunos, relativamente 
aos objectivos propostos, durante o decurso da aprendizagem, analisarei e/ou 
reformularei o que achar necessário no processo ensino-aprendizagem. 

 

 

    

Relatório final de anoRelatório final de anoRelatório final de anoRelatório final de ano    

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Grelha de análise do Projecto Curricular de Turma para o 3º 

Ano de Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3º ano 

Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos de 

leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral; 
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 
 
● Aumentar as 
competências de 
leitura; 

● Interpretar enunciados de 
natureza variada nas suas 
realizações verbais e não 
verbais (recados, avisos e 
instruções);  ● Recolher e 
seleccionar produções do 
património literário oral; ● 
Comparar versões diferentes 
de um mesmo conto; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Desenvolver a 
expressividade e hábitos de 
leitura; ● Participar em 
situações que desenvolvam 
o gosto pela leitura; ● Ouvir 
ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo; 
●Distinguir diferentes tipos 
de textos 
(prosa,poesia,banda 
desenhada); ●Recolher, 
seleccionar e organizar 
informação. 

 
 
 
● Leitura e 
escrita;  
● Produções 
do 
património 
literário oral. 

 
 
 
●Leituras várias; ● Leitura priviligiada- banda 
desenhada;●Recolher, seleccionar e organizar informação; ● 
Recolher e seleccionar produções do património literário oral;● 
Ler e interpretar textos; ● Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas 
em estudo;● Comparar versões diferentes de um mesmo conto;● 
Desenvolver a expressividade e hábitos de leitura; ● Participar em 
situações que desenvolvam o gosto pela leitura;●Distinguir 
diferentes tipos de textos (prosa,poesia,banda 
desenhada);●Pesquisar,seleccionar e organizar textos que abordem 
os temas de Estudo do Meio;●Ler e escrever recados●Ler e 
escrever recados/mensagens de natal;●Escolher um livro para ler 
na íntegra na sala de aula;●Dialogar sobre a capa, o seu conteúdo 
e o título;●Realizar entrevistas e recolher revistas e jornais a fim 
de seleccionar contos e lendas;●Estabelecer comparações entre as 
diferentes versões recolhidas;●Leitura e interpretação de textos em 
prosa e poesia;●Leitura de textos, sua exploração oral e 
interpretação escrita. 

 
 
 
●livros;   
●internet. 

 
 
 
●Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
Recreação 
na leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral 

 
 
 
● Aumentar as 
competências de 
leitura; 

  ● Recolher e seleccionar 
produções do património 
literário oral; ● Comparar 
versões diferentes de um 
mesmo conto; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Desenvolver a 
expressividade e hábitos de 
leitura; ● Participar em 
situações que desenvolvam 
o gosto pela leitura; ● Ouvir 
ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo; 
●Distinguir diferentes tipos 
de textos 
(prosa,poesia,banda 
desenhada); 

 
 
 
● Leitura e 
escrita;   
● Produções 
do 
património 
literário oral. 

 
●Leituras várias; ● Leitura priviligiada- banda desenhada; ● 
Descrever personagens e contar histórias à turma;● Recolher e 
seleccionar produções do património literário oral;● Ler e 
interpretar textos; ● Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em 
estudo;● Comparar versões diferentes de um mesmo conto;● 
Desenvolver a expressividade e hábitos de leitura; ● Participar em 
situações que desenvolvam o gosto pela leitura;●Distinguir 
diferentes tipos de textos (prosa,poesia,banda 
desenhada);●Pesquisar,seleccionar e organizar textos que abordem 
os temas de Estudo do Meio;●Ler e escrever recados ●Ler e 
escrever recados/mensagens de natal●Escolher um livro para ler 
na íntegra na sala de aula;●Dialogar sobre a capa, o seu conteúdo 
e o título;●Realizar entrevistas e recolher revistas e jornais a fim 
de seleccionar contos e lendas;●Estabelecer comparações entre as 
diferentes versões recolhidas;●Leitura e interpretação de textos em 
prosa e poesia; 

 
 
 
●livros;  
●internet; 
●dicionários; 
●enciclopédias. 

 
 
 
●Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomia 
na leitura 

 
 
 
 
 
 

Obtenção da 
informação 
através da 

leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 
 
● Aumentar as 
competências de 
leitura; 

● Interpretar enunciados de 
natureza variada nas suas 
realizações verbais e não 
verbais (recados, avisos e 
instruções; ● Comparar 
versões diferentes de um 
mesmo conto; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Desenvolver a 
expressividade e hábitos de 
leitura; ● Participar em 
situações que desenvolvam 
o gosto pela leitura; ● Ouvir 
ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo;  
●Distinguir diferentes tipos 
de textos 
(prosa,poesia,banda 
desenhada); ●Recolher, 
seleccionar e organizar 
informação. 

 
● Leitura e 
escrita;   
● Produções 
do 
património 
literário oral. 

 
●Leituras várias; ● Leitura priviligiada- banda desenhada; ● 
Recolher, seleccionar e organizar informação;  ● Realizar 
interpretações orais e escritas de vários textos ; ● Descrever 
personagens e contar histórias à turma;● Recolher e seleccionar 
produções do património literário oral;● Ler e interpretar textos; ● 
Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em estudo;● Comparar 
versões diferentes de um mesmo conto;● Desenvolver a 
expressividade e hábitos de leitura; ● Participar em situações que 
desenvolvam o gosto pela leitura;●Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa,poesia,banda desenhada);●Pesquisar,seleccionar e 
organizar textos que abordem os temas de Estudo do Meio;●Ler e 
escrever recados●Ler e escrever recados/mensagens de 
natal;●Escolher um livro para ler na íntegra na sala de 
aula;●Dialogar sobre a capa, o seu conteúdo e o título;●Realizar 
entrevistas e recolher revistas e jornais a fim de seleccionar contos 
e lendas;●Estabelecer comparações entre as diferentes versões 
recolhidas;●Leitura e interpretação de textos em prosa e 
poesia;●Leitura de textos, sua exploração oral e interpretação 
escrita; 

 
 
 
 
 
 
 
●livros;  
●internet; 
●dicionários; 
●enciclopédias 

 
 
 
 
 
 
 
●Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos. 



Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 

 
Antes 

da 
leitura 

 

      
● Dialogar sobre a capa, o 
seu conteúdo e o título; 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreensão 
das ideias do 

texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
a leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 
 

● Aumentar 
as 

competências 
de leitura; 

 
●  Interpretar enunciados de natureza 
variada nas suas realizações verbais e 
não verbais (recados, avisos e 
instruções; ● Aumentar as 
competências de leitura; ● Comparar 
versões diferentes de um mesmo 
conto; ● Ler e interpretar textos; ● 
Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção 
no espaço e no tempo;  ●Estabelecer 
relações de sinonímia e antonímia 
para aprofundar a compreensão do 
texto; ● Praticar a leitura dialogada, 
distinguindo as intervenções das 
personagens; ●Distinguir diferentes 
tipos de textos (prosa,poesia,banda 
desenhada); ● Decompor palavras em 
sílabas; ● Reconhecer sílaba tónica e 
átona; ●Distinguir em frases simples, 
os elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes- grupo 
nominal e verbal;● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da 
frase- grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e verificar a sua 
variância em número e género; ● 
Organizar famílias de palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir tipos de 
nomes e identificar o género, número 
e grau; ● Reconhecer adjectivos; ● 
Reconhecer verbos e a sua variância 
quanto ao tempo, pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios comuns e 
colectivos; ●Participar em situações 
que desenvolvam o gosto pela leitura; 
●Ouvir ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo;● Recolher e 
seleccionar produções do património 
literário oral;●Recolher, seleccionar e 
organizar informação;●Aumentar a 
capacidade de interpretação de 
produções escritas e incentivar à 
produção de textos diversificados. 
 

 
 
 
● Leitura e escrita;  
 
● Conhecimento 
explícito/Funcionam
ento da língua;  
 
● Adjectivos e 
verbos;  
● Translineação;   
● Nomes próprios, 
comuns e colectivos;  
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos;  
 
● Determinantes 
artigos indefinidos. 

 
 
 
● Leituras várias; ● 
Leitura privilegiada - 
banda desenhada;  ● 
Desenvolver a 
expressividade e hábitos 
de leitura; ● Ler e 
escrever recados ● 
Recolher, seleccionar e 
organizar informação; ● 
Recolher e seleccionar 
produções do património 
literário oral; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Ouvir ler e ler narrativas 
sobre os temas em 
estudo; ● Praticar a 
leitura dialogada, 
distinguindo as 
intervenções das 
personagens; ● Dialogar 
sobre a capa, o seu 
conteúdo e o título;  
● Leitura e interpretação 
de textos em prosa e 
poesia; ● Ler e escrever 
recados/mensagens de 
Natal; ● Leitura de 
textos, sua exploração 
oral e interpretação 
escrita; 

 
 
 
● livros;  
 
● internet; 
 
 ● dicionários;  
 
● enciclopédias; 
 
● gramáticas. 

 
 
 
● Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
● Fichas 
individuais;  
 
● Registo da 
facilidade/dific
uldade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas. 

 
 



Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreensão 
das ideias 
do texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após a 
leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 
 
● Aumentar as 
competências de 
leitura; 

 
●  Interpretar enunciados de 
natureza variada nas suas 
realizações verbais e não verbais 
(recados, avisos e instruções; ● 
Aumentar as competências de 
leitura; ● Comparar versões 
diferentes de um mesmo conto; ● 
Ler e interpretar textos; ● 
Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção 
no espaço e no tempo; ● Estabelecer 
relações de sinonímia e antonímia 
para aprofundar a compreensão do 
texto;  ●Distinguir diferentes tipos 
de textos (prosa,poesia,banda 
desenhada);● Decompor palavras 
em sílabas; ● Reconhecer sílaba 
tónica e átona; ● Usar o dicionário; 
●Distinguir em frases simples, os 
elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes- grupo 
nomial e verbal;● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da 
frase- grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e verificar a 
sua variância em número e género; 
● Organizar famílias de palavras e 
áreas vocabulares; ● Distinguir 
tipos de nomes e identificar o 
género, número e grau; ● 
Reconhecer adjectivos; ● 
Reconhecer verbos e a sua variância 
quanto ao tempo, pessoa e número; 
● Distinguir nomes próprios 
comuns e colectivos;●Participar em 
situações que desenvolvam o gosto 
pela leitura; ●Ouvir ler e ler 
narrativas sobre os temas em 
estudo;● Contar, inventar, 
completar, transformar histórias 
individualmente ou em grupo;● 
Identificar adjectivos e substitui-los 
por outros de sentido equivalente 
num determinado 
contexto;●Recolher, seleccionar e 
organizar informação;● Recolher e 
seleccionar produções do 
património literário oral;●Participar 
em grupo na elaboração de 
histórias;●Aumentar a capacidade 
de interpretação de produções 
escritas e incentivar à produção de 
textos diversificados. 

 
 
 
● Leitura e 
escrita;  
 
●Conhecimento 
explícito/Funcio
namento da 
língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
 
●Translineação; 
 
● Nomes 
próprios, 
comuns e 
colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
●Determinantes 
artigos 
indefinidos 

 
●Leituras várias; ● Leitura priviligiada- banda 
desenhada; ● Ler e escrever recados ● Recolher, 
seleccionar e organizar informação; ● Realizar 
interpretações orais e escritas de vários textos ; ● 
Descrever personagens e contar histórias à 
turma; ● Dividir a frase nos seus grupos 
fundamentais: grupo nominal e grupo 
verbal;●Distinguir em frases simples, os 
elementos fundamentais; ● Distinguir, em frases 
simples, os elementos constituintes- grupo 
nominal e verbal;● Verificar a mobilidade de 
alguns elementos da frase- grupo móvel; ● Em 
fichas pré-elaboradas expandir e reduzir 
frases;●Ler e escrever recados/mensagens de 
Natal;● Ler e escrever recados;● Recolher e 
seleccionar produções do património literário 
oral;● Ler e interpretar textos; ● Ouvir ler e ler 
narrativas sobre os temas em estudo;● Comparar 
versões diferentes de um mesmo 
conto;●Distinguir diferentes tipos de textos 
(prosa,poesia,banda desenhada);● Praticar a 
leitura dialogada, distinguindo as intervenções 
das personagens;●Pesquisar,seleccionar e 
organizar textos que abordem os temas de 
Estudo do Meio;● Realizar fichas para treinar a 
decomposição de palavras em sílabas átonas e 
tónica, classificar palavras quanto à posição da 
sílaba tónica;● Treinar o uso do dicionário;●Ler 
e escrever recados/mensagens de 
natal;●Escolher um livro para ler na íntegra na 
sala de aula;●Dialogar sobre a capa, o seu 
conteúdo e o título;●Realizar fichas em que se 
verifique a mobilidade do grupo 
móvel;●Exercitar o uso de sinais de pontuação e 
auxiliares de escrita em aperfeiçoamento de 
texto e em momentos de trabalho em grupo e 
individual;●Em fichas pré-elaboradas, classificar 
nomes e modifica-los em género e 
número;●Realizar entrevistas e recolher revistas 
e jornais a fim de seleccionar contos e 
lendas;●Estabelecer comparações entre as 
diferentes versões recolhidas;●Leitura e 
interpretação de textos em prosa e 
poesia;●Realizar fichas para classificação de 
nomes quanto ao tipo, género, número e grau; 
●Nos textos trabalhados identificar 
adjectivos;●Realizar composições colectivas e 
individuais em que se privilegie o uso do 
adjectivo;●Leitura de textos, sua exploração oral 
e interpretação escrita;●Nos textos identificar o 
verbo(acção) e verificar a sua variância quanto 
ao tempo, número e pessoa;●Responder a 
questionários;●Em fichas pé-elaboradas, 
exercitar o uso de pronomes pessoais;●Aplicar 
os pronomes pessoais ligados às pessoas do 
discurso;●Decompor palavras em 
sílabas;●Reconhecer sílaba tónica e átona; 

 
 
 
●livros;  
 
●internet;  
 
●dicionários;  
 
●enciclopédias;  
 
●gramáticas. 

 
 
 
● Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
● Fichas 
individuais; 
 
● Registo da 
facilidade/difi
culdade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas. 

 
 



Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 

 
Antes 

da 
leitura 

 

      
● Dialogar sobre a capa, o 
seu conteúdo e o título. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação 
das ideias 
principais 
do texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
a leitura 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Aumentar 
as 

competências 
de leitura. 

●  Interpretar enunciados de natureza 
variada nas suas realizações verbais e 
não verbais (recados, avisos e 
instruções; ● Aumentar as 
competências de leitura; ● Comparar 
versões diferentes de um mesmo 
conto; ● Ler e interpretar textos; ● 
Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção 
no espaço e no tempo; Estabelecer 
relações de sinonímia e antonímia 
para aprofundar a compreensão do 
texto; ● Praticar a leitura dialogada, 
distinguindo as intervenções das 
personagens; ● Distinguir diferentes 
tipos de textos (prosa, poesia, banda 
desenhada); ● Decompor palavras em 
sílabas; ● Reconhecer sílaba tónica e 
átona;  ● Distinguir em frases simples, 
os elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes - grupo 
nominal e verbal; ● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da 
frase - grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e verificar a sua 
variância em número e género; ● 
Organizar famílias de palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir tipos de 
nomes e identificar o género, número 
e grau; ● Reconhecer adjectivos; ● 
Reconhecer verbos e a sua variância 
quanto ao tempo, pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios comuns e 
colectivos; ● Participar em situações 
que desenvolvam o gosto pela leitura; 
● Ouvir ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo; ● Recolher e 
seleccionar produções do património 
literário oral; ● Recolher, seleccionar 
e organizar informação; ● Aumentar a 
capacidade de interpretação de 
produções escritas e incentivar à 
produção de textos diversificados. 

 
● Leitura e escrita; 
 
● Conhecimento 
explícito/Funcionam
ento da língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
 
● Translineação; 
 
● Nomes próprios, 
comuns e colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos. 

 
● Leituras várias;  
● Leitura privilegiada - 
banda desenhada;  
● Desenvolver a 
expressividade e hábitos 
de leitura; ● Recolher, 
seleccionar e organizar 
informação; ● Recolher 
e seleccionar produções 
do património literário 
oral; ● Ler e interpretar 
textos; ● Ouvir ler e ler 
narrativas sobre os temas 
em estudo; ● Praticar a 
leitura dialogada, 
distinguindo as 
intervenções das 
personagens;  
● Decompor palavras em 
sílabas; ● Ler e escrever 
recados; ● Ler e escrever 
recados/mensagens de 
Natal; ● Reconhecer 
sílaba tónica e átona; ● 
Distinguir em frases 
simples, os elementos 
fundamentais; ● 
Distinguir, em frases 
simples, os elementos 
constituintes - grupo 
nominal e verbal;  
● Verificar a mobilidade 
de alguns elementos da 
frase - grupo móvel;  
● Distinguir nomes 
próprios comuns e 
colectivos; ● Dialogar 
sobre a capa, o seu 
conteúdo e o título;  
● Leitura e interpretação 
de textos em prosa e 
poesia; ● Leitura de 
textos, sua exploração 
oral e interpretação 
escrita; 

 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
● Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
● Fichas 
individuais; 
 
● Registo da 
facilidade/dific
uldade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas; 
 
● Observação 
da participação 
no trabalho de 
grupo. 

 
 



Competências a desenvolver 
Competências 

gerais 
Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação 
das ideias 
principais 
do texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Após a 
leitura 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar as 
competências 

de leitura. 

 
●  Interpretar enunciados de 
natureza variada nas suas 
realizações verbais e não verbais 
(recados, avisos e instruções; ● 
Aumentar as competências de 
leitura; ● Comparar versões 
diferentes de um mesmo conto; ● 
Ler e interpretar textos; ● 
Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a 
acção no espaço e no tempo; 
Estabelecer relações de sinonímia 
e antonímia para aprofundar a 
compreensão do texto;  ● 
Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda 
desenhada); ● Decompor 
palavras em sílabas; ● 
Reconhecer sílaba tónica e átona; 
● Usar o dicionário; ● Distinguir 
em frases simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, em 
frases simples, os elementos 
constituintes - grupo nominal e 
verbal; ● Verificar a mobilidade 
de alguns elementos da frase - 
grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e verificar a 
sua variância em número e 
género; ● Organizar famílias de 
palavras e áreas vocabulares; ● 
Distinguir tipos de nomes e 
identificar o género, número e 
grau; ● Reconhecer adjectivos; ● 
Reconhecer verbos e a sua 
variância quanto ao tempo, 
pessoa e número; ● Distinguir 
nomes próprios comuns e 
colectivos; ● Contar, inventar, 
completar, transformar histórias 
individualmente ou em grupo;  
● Identificar adjectivos e 
substitui-los por outros de sentido 
equivalente num determinado 
contexto; ● Recolher, seleccionar 
e organizar informação;  
● Recolher e seleccionar 
produções do património literário 
oral, ● Participar em grupo na 
elaboração de histórias; ● 
Aumentar a capacidade de 
interpretação de produções 
escritas e incentivar à produção 
de textos diversificados. 

 
● Leitura e 
escrita;   
 
●Conhecimento 
explícito 
/Funcionamento 
da língua;  
 
● Adjectivos e 
verbos;  
 
●Translineação; 
 
●Nomes 
próprios, 
comuns e 
colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
●Determinantes 
artigos 
indefinidos 

 
● Leituras várias; ● Leitura privilegiada - banda 
desenhada; ● Realizar interpretações orais e escritas 
de vários textos ; ● Descrever personagens e contar 
histórias à turma; ● Dividir a frase nos seus grupos 
fundamentais: grupo nominal e grupo verbal; ● Em 
fichas pré-elaboradas expandir e reduzir frases; ● Ler 
e escrever recados; ● Recolher, seleccionar e 
organizar informação; ● Recolher e seleccionar 
produções do património literário oral; ● Ler e 
interpretar textos; ● Ouvir ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo; ● Comparar versões diferentes de 
um mesmo conto; ● Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda desenhada);● Praticar a 
leitura dialogada, distinguindo as intervenções das 
personagens; ● Decompor palavras em sílabas; ● 
Reconhecer sílaba tónica e átona; ● Distinguir em 
frases simples, os elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os elementos 
constituintes - grupo nominal e verbal; ● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da frase - grupo 
móvel; ● Identificar nomes, classificá-los e verificar a 
sua variância em número e género; ● Organizar 
famílias de palavras e áreas vocabulares; ● Distinguir 
tipos de nomes e identificar o género, número e grau; 
● Reconhecer adjectivos; ● Reconhecer verbos e a 
sua variância quanto ao tempo, pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios comuns e colectivos; ● 
Pesquisar, seleccionar e organizar textos que abordem 
os temas de Estudo do Meio; ● Realizar fichas para 
treinar a decomposição de palavras em sílabas átonas 
e tónica, classificar palavras quanto à posição da 
sílaba tónica; ● Ler e escrever recados; ● Ler e 
escrever recados/mensagens de natal; ● Escolher um 
livro para ler na íntegra na sala de aula; ● Dialogar 
sobre a capa, o seu conteúdo e o título; ● Realizar 
fichas em que se verifique a mobilidade do grupo 
móvel; ● Exercitar o uso de sinais de pontuação e 
auxiliares de escrita em aperfeiçoamento de texto e 
em momentos de trabalho em grupo e individual; ● 
Em fichas pré-elaboradas, classificar nomes e 
modifica-los em género e número; ● Realizar 
entrevistas e recolher revistas e jornais a fim de 
seleccionar contos e lendas; ● Estabelecer 
comparações entre as diferentes versões recolhidas; ● 
Leitura e interpretação de textos em prosa e poesia; ● 
Realizar fichas para classificação de nomes quanto ao 
tipo, género, número e grau; ● Nos textos trabalhados 
identificar adjectivos; ● Realizar composições 
colectivas e individuais em que se privilegie o uso do 
adjectivo; ● Leitura de textos, sua exploração oral e 
interpretação escrita; ● Nos textos identificar o 
verbo(acção) e verificar a sua variância quanto ao 
tempo, número e pessoa; ● Responder a 
questionários; ● Em fichas pré-elaboradas, exercitar o 
uso de pronomes pessoais; ● Aplicar os pronomes 
pessoais ligados às pessoas do discurso; 

 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● 
enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
● Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
 
● Fichas 
individuais; 
 
 
● Registo da 
facilidade/difi
culdade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas. 

 
 
 



 
 
 

Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 

 
Antes 

da 
leitura 

 

      
● Dialogar sobre a capa, o 
seu conteúdo e o título. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação 
da estrutura 

do texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 
a leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 

 
 

● Aumentar 
as 

competências 
de leitura. 

 
●  Interpretar enunciados de natureza 
variada nas suas realizações verbais e 
não verbais (recados, avisos e 
instruções; ● Aumentar as 
competências de leitura; ● Comparar 
versões diferentes de um mesmo 
conto; ● Ler e interpretar textos; ● 
Distinguir em frases simples, os 
elementos fundamentais; ● Distinguir, 
em frases simples, os elementos 
constituintes - grupo nominal e verbal; 
● Identificar nomes, classificá-los e 
verificar a sua variância em número e 
género; ● Participar em situações que 
desenvolvam o gosto pela leitura;  
● Ouvir ler e ler narrativas sobre os 
temas em estudo; ● Estabelecer a 
sequência de acontecimentos;  
● Localizar a acção no espaço e no 
tempo; ● Recolher e seleccionar 
produções do património literário 
oral; ● Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda 
desenhada); ● Recolher, seleccionar e 
organizar informação; ● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da 
frase - grupo móvel. 

 
● Leitura e escrita; 
 
● Conhecimento 
explícito / 
Funcionamento da 
língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos;  
 
● Translineação; 
 
● Nomes próprios, 
comuns e colectivos;  
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos 

 
● Leituras várias; ● 
Leitura privilegiadas 
banda desenhada;  
● Desenvolver a 
expressividade e hábitos 
de leitura; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Ouvir ler e ler narrativas 
sobre os temas em 
estudo; ● Decompor 
palavras em sílabas; ● 
Reconhecer sílaba tónica 
e átona;  ● Distinguir em 
frases simples, os 
elementos fundamentais; 
● Distinguir, em frases 
simples, os elementos 
constituintes - grupo 
nominal e verbal;  
● Verificar a mobilidade 
de alguns elementos da 
frase - grupo móvel; ● 
Distinguir nomes 
próprios comuns e 
colectivos; ● Leitura e 
interpretação de textos 
em prosa e poesia; ● 
Recolher, seleccionar e 
organizar informação;  
● Recolher e seleccionar 
produções do património 
literário oral; ● Leitura 
de textos, sua exploração 
oral e interpretação 
escrita. 

 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
● Observação e 
registo da 
participação dos 
alunos;  
 
 
● Fichas 
individuais; 
 
 
● Registo da 
facilidade/dificul
dade com que 
são cumpridas as 
tarefas. 

 
 
 
 
 



Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portugues
a para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 

na leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação  
da estrutura 

do texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Após a 
leitura 

  
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 
 
 
 

 
 
 
Aumentar as 
competências 
de leitura; 

 
●  Interpretar enunciados de 
natureza variada nas suas 
realizações verbais e não 
verbais (recados, avisos e 
instruções; ● Aumentar as 
competências de leitura; ● 
Comparar versões diferentes 
de um mesmo conto; ● Ler e 
interpretar textos; ● 
Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda 
desenhada); ● Usar o 
dicionário; ● Distinguir em 
frases simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, 
em frases simples, os 
elementos constituintes - 
grupo nominal e verbal; ● 
Participar em situações que 
desenvolvam o gosto pela 
leitura; ● Ouvir ler e ler 
narrativas sobre os temas em 
estudo; ● Contar, inventar, 
completar, transformar 
histórias individualmente ou 
em grupo; ● Estabelecer a 
sequência de 
acontecimentos; ● Localizar 
a acção no espaço e no 
tempo; ● Recolher e 
seleccionar produções do 
património literário oral; ● 
Recolher, seleccionar e 
organizar informação; ● 
Participar em grupo na 
elaboração de histórias; ● 
Verificar a mobilidade de 
alguns elementos da frase - 
grupo móvel. 

 
● Leitura e escrita;  
 
● Conhecimento 
explícito/ 
Funcionamento da 
língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
● Translineação; 
 
● Nomes próprios, 
comuns e colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos 

 
● Leituras várias; ● Leitura privilegiada - banda 
desenhada; ● Realizar interpretações orais e 
escritas de vários textos ; ● Descrever personagens 
e contar histórias à turma; ● Em fichas pré-
elaboradas expandir e reduzir frases; ● Recolher e 
seleccionar produções do património literário oral; 
● Dividir a frase nos seus grupos fundamentais: 
grupo nominal e grupo verbal; ● Ler e interpretar 
textos; ● Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas 
em estudo; ● Comparar versões diferentes de um 
mesmo conto; ● Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda desenhada);● 
Decompor palavras em sílabas; ● Reconhecer 
sílaba tónica e átona; ● Treinar o uso do dicionário; 
● Distinguir em frases simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes - grupo nominal e verbal; ● 
Verificar a mobilidade de alguns elementos da 
frase - grupo móvel; ● Identificar nomes, 
classificá-los e verificar a sua variância em número 
e género; ● Organizar famílias de palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir tipos de nomes e 
identificar o género, número e grau; ● Reconhecer 
adjectivos; ● Reconhecer verbos e a sua variância 
quanto ao tempo, pessoa e número; ● Distinguir 
nomes próprios comuns e colectivos; ● Pesquisar, 
seleccionar e organizar textos que abordem os 
temas de Estudo do Meio; ● Escolher um livro para 
ler na íntegra na sala de aula; ● Dialogar sobre a 
capa, o seu conteúdo e o título; ● Exercitar o uso 
de sinais de pontuação e auxiliares de escrita em 
aperfeiçoamento de texto e em momentos de 
trabalho em grupo e individual; ● Em fichas pré-
elaboradas, classificar nomes e modifica-los em 
género e número; ● Realizar entrevistas e recolher 
revistas e jornais a fim de seleccionar contos e 
lendas; ● Estabelecer comparações entre as 
diferentes versões recolhidas; ● Leitura e 
interpretação de textos em prosa e poesia; ● 
Realizar fichas para classificação de nomes quanto 
ao tipo, género, número e grau; ● Nos textos 
trabalhados identificar adjectivos; ● Realizar 
composições colectivas e individuais em que se 
privilegie o uso do adjectivo; ● Leitura de textos, 
sua exploração oral e interpretação escrita; ● 
Responder a questionários; ● Recolher, seleccionar 
e organizar informação; ● Recolher e seleccionar 
produções do património literário oral; ● Realizar 
fichas para treinar a decomposição de palavras em 
sílabas átonas e tónica, classificar palavras quanto à 
posição da sílaba tónica; ● Realizar fichas em que 
se verifique a mobilidade do grupo móvel; ● Nos 
textos identificar verbo (acção) e verificar a sua 
variância quanto ao tempo, número e pessoa; ● Em 
fichas pré-elaboradas, exercitar o uso de pronomes 
pessoais; ● Aplicar os pronomes pessoais ligados 
às pessoas do discurso. 

 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● 
enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
● Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
 
● Fichas 
individuais; 
 
 
● Registo da 
facilidade/difi
culdade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas. 
 
 
● Observação 
da 
participação 
no trabalho de 
grupo. 

 
 Competências a desenvolver Competências 

gerais 
Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacção 

leitura/ 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prática da 
expressão 
escrita a 
partir da 

compreensão 
na leitura 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 
 

  
● Contar, inventar, completar, 
transformar histórias 
individualmente ou em grupo; ● 
Participar em grupo na 
elaboração de histórias; ● 
Exercitar o uso de sinais de 
pontuação e auxiliares de escrita;  
● Estabelecer relações de 
sinonímia e antonímia para 
aprofundar a compreensão do 
texto; ● Identificar adjectivos e 
substitui-los por outros de sentido 
equivalente num determinado 
contexto; ● Aumentar  
capacidade de interpretação de 
produções escritas e incentivar à 
produção de textos 
diversificados; ● Ler e interpretar 
textos; ● Identificar regras de 
translineação; ● Escrever a partir 
de motivações lúdicas;  ● 
Distinguir diferentes tipos de 
textos (prosa, poesia, banda 
desenhada); ● Comparar versões 
diferentes de um mesmo conto;  
● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a 
acção no espaço e no tempo; ● 
Recolher, seleccionar e organizar 
informação; ● Usar o dicionário; 
● Distinguir em frases simples, 
os elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes - grupo 
nominal e verbal; ● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos 
da frase - grupo móvel; ● 
Identificar nomes, classificá-los e 
verificar a sua variância em 
número e género; ● Organizar 
famílias de palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir tipos de 
nomes e identificar o género, 
número e grau; ● Reconhecer 
adjectivos; ● Reconhecer verbos 
e a sua variância quanto ao 
tempo, pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios 
comuns e colectivos; ● Participar 
em grupo na elaboração de 
histórias.  

 
 
 
 

● Leitura e escrita; 
 
● Conhecimento 
explícito/Funcionam
ento da língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
 
● Translineação;  
 
● Nomes próprios, 
comuns e colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos 

● Leituras várias; ● Leitura privilegiada - banda 
desenhada; ● Descrever personagens e contar 
histórias à turma; ● Em fichas pré-elaboradas 
expandir e reduzir frases; ● Dividir a frase nos seus 
grupos fundamentais: grupo nominal e grupo verbal; 
● Realizar interpretações orais e escritas de vários 
textos; ● Ler e interpretar textos; ● Contar, inventar, 
completar, transformar histórias individualmente ou 
em grupo; ● Participar em grupo na elaboração de 
histórias; ● Exercitar o uso de sinais de pontuação e 
auxiliares de escrita; ● Ouvir ler e ler narrativas sobre 
os temas em estudo;  ● Estabelecer relações de 
sinonímia e antonímia para aprofundar a compreensão 
do texto; ● Identificar adjectivos e substitui-los por 
outros de sentido equivalente num determinado 
contexto; ● Aumentar  capacidade de interpretação de 
produções escritas e incentivar à produção de textos 
diversificados; ● Identificar regras de translineação;  
● Escrever a partir de motivações lúdicas;   
● Distinguir diferentes tipos de textos (prosa, poesia, 
banda desenhada); ● Comparar versões diferentes de 
um mesmo conto;  ● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção no espaço e no 
tempo; ● Recolher, seleccionar e organizar 
informação; ● Realizar fichas para treinar a 
decomposição de palavras em sílabas átonas e tónica, 
classificar palavras quanto à posição da sílaba tónica; 
● Treinar o uso do dicionário; ● Ler e escrever 
recados ● Ler e escrever recados/mensagens de natal; 
● Escolher um livro para ler na íntegra na sala de 
aula; ● Realizar fichas em que se verifique a 
mobilidade do grupo móvel; ● Exercitar o uso de 
sinais de pontuação e auxiliares de escrita em 
aperfeiçoamento de texto e em momentos de trabalho 
em grupo e individual; ● Em fichas pré-elaboradas, 
classificar nomes e modifica-los em género e número; 
● Realizar fichas para classificação de nomes quanto 
ao tipo, género, número e grau; ● Nos textos 
trabalhados identificar adjectivos; ● Realizar 
composições colectivas e individuais em que se 
privilegie o uso do adjectivo; ● Executar fichas pré-
elaboradas para a superação de dificuldades 
ortográficas; ● Nos textos identificar o verbo(acção) e 
verificar a sua variância quanto ao tempo, número e 
pessoa; ● Responder a questionários; ● Praticar o 
aperfeiçoamento de textos escritos; ● Em fichas pré-
elaboradas, exercitar o uso de pronomes pessoais; ● 
Produzir textos de criação livre ou com temas em 
estudo; ● Conjugar verbos; ● Aplicar os pronomes 
pessoais ligados às pessoas do discurso; ● Recolher e 
seleccionar produções do património literário oral; ● 
Ouvir ler e ler narrativas sobre os temas em estudo; ● 
Leitura e interpretação de textos em prosa e poesia; ● 
Leitura de textos, sua exploração oral e interpretação 
escrita; ● Decompor palavras em sílabas; ● 
Reconhecer sílaba tónica e átona; ● Distinguir em 
frases simples, os elementos fundamentais; ● 
Distinguir, em frases simples, os elementos 
constituintes - grupo nominal e verbal; ● Verificar a 
mobilidade de alguns elementos da frase - grupo 
móvel; ● Pesquisar, seleccionar e organizar textos 
que abordem os temas de Estudo do Meio; 

 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● 
enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
 
●Observação 
e registo da 
participação 
dos alunos;  
 
 
 
● Registo da 
facilidade/dif
iculdade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas. 
 
 
●Observação 
da 
participação 
no trabalho 
de grupo. 

 



 
Competências a desenvolver Competências 

gerais 
Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacção 
leitura/ 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão do 
texto 

produzido 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 
 

  
● Exercitar o uso de sinais 
de pontuação e auxiliares de 
escrita;  ● Estabelecer 
relações de sinonímia e 
antonímia para aprofundar a 
compreensão do texto; ● Ler 
e interpretar textos;  
● Identificar adjectivos e 
substitui-los por outros de 
sentido equivalente num 
determinado contexto;  
● Identificar regras de 
translineação; ● Escrever a 
partir de motivações lúdicas; 
● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar 
a acção no espaço e no 
tempo; ● Usar o dicionário; 
● Distinguir em frases 
simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, 
em frases simples, os 
elementos constituintes - 
grupo nominal e verbal;  
● Verificar a mobilidade de 
alguns elementos da frase - 
grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e 
verificar a sua variância em 
número e género; ● 
Organizar famílias de 
palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir 
tipos de nomes e identificar 
o género, número e grau; ● 
Reconhecer adjectivos; ● 
Reconhecer verbos e a sua 
variância quanto ao tempo, 
pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios 
comuns e colectivos; ● 
Aumentar a capacidade de 
interpretação de produções 
escritas e incentivar à 
produção de textos 
diversificados. 

 
 
 
 
● Leitura e escrita; 
 
● Conhecimento 
explícito / 
Funcionamento da 
língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
 
● Translineação; 
 
● Nomes próprios,  
comuns e 
colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos 

 
● Leituras várias; ● Descrever personagens e contar 
histórias à turma; ● Dividir a frase nos seus grupos 
fundamentais: grupo nominal e grupo verbal; ● Em fichas 
pré-elaboradas expandir e reduzir frases; ● Ler e 
interpretar textos; ● Estabelecer relações de sinonímia e 
antonímia para aprofundar a compreensão do texto;  
● Identificar adjectivos e substitui-los por outros de 
sentido equivalente num determinado contexto;  
● Identificar regras de translineação; ● Escrever a partir de 
motivações lúdicas; ● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção no espaço e no 
tempo; ● Realizar fichas para treinar a decomposição de 
palavras em sílabas átonas e tónica, classificar palavras 
quanto à posição da sílaba tónica; ● Treinar o uso do 
dicionário; ● Ler e escrever recados ● Ler e escrever 
recados/mensagens de natal; ● Escolher um livro para ler 
na íntegra na sala de aula; ● Realizar fichas em que se 
verifique a mobilidade do grupo móvel; ● Exercitar o uso 
de sinais de pontuação e auxiliares de escrita em 
aperfeiçoamento de texto e em momentos de trabalho em 
grupo e individual; ● Em fichas pré-elaboradas, classificar 
nomes e modifica-los em género e número; ● Realizar 
fichas para classificação de nomes quanto ao tipo, género, 
número e grau; ● Nos textos trabalhados identificar 
adjectivos; ● Realizar composições colectivas e 
individuais em que se privilegie o uso do adjectivo;  
● Executar fichas pré-elaboradas para a superação de 
dificuldades ortográficas; ● Nos textos identificar o 
verbo(acção) e verificar a sua variância quanto ao tempo, 
número e pessoa; ● Praticar o aperfeiçoamento de textos 
escritos; ● Em fichas pré-elaboradas, exercitar o uso de 
pronomes pessoais; ● Produzir textos de criação livre ou 
com temas em estudo; ● Conjugar verbos; ● Aplicar os 
pronomes pessoais ligados às pessoas do discurso; ● 
Decompor palavras em sílabas; ● Reconhecer sílaba tónica 
e átona; ● Distinguir em frases simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, em frases simples, os 
elementos constituintes - grupo nominal e verbal; ● 
Verificar a mobilidade de alguns elementos da frase - 
grupo móvel; ● Leitura e interpretação de textos em prosa 
e poesia; ● Pesquisar, seleccionar e organizar textos que 
abordem os temas de Estudo do Meio; ● Realizar fichas 
para treinar a decomposição de palavras em sílabas átonas 
e tónica, classificar palavras quanto à posição da sílaba 
tónica; ● Dividir a frase nos seus grupos fundamentais: 
grupo nominal e grupo verbal; ● Responder a 
questionários; ● Distinguir diferentes tipos de textos (prosa 
,poesia, banda desenhada). 

 
 
 
 
 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
●enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
 
 
 
● Observação e 
registo da 
participação dos 
alunos; 
 
 
● Registo da 
facilidade / 
dificuldade com 
que são 
cumpridas as 
tarefas; 
 
 
● Observação 
da participação 
no trabalho de 
grupo. 

 
 
 
 
 
 



Competências a desenvolver Competências 
gerais 

Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Objectivos Conteúdos Estratégias/ Actividades Material Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo 
da área 

disciplinar 
da Língua 
Portuguesa 

para o 
sucesso 

escolar nas 
outras 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacção 

leitura / 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reescrita 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Recolher e 
seleccionar 
produções do 
património 
literário oral;  
 
● Recolher, 
seleccionar e 
organizar 
informação. 
 

  
● Estabelecer relações de 
sinonímia e antonímia para 
aprofundar a compreensão 
do texto; ● Ler e interpretar 
textos; ● Identificar 
adjectivos e substitui-los por 
outros de sentido 
equivalente num 
determinado contexto;  
● Identificar regras de 
translineação; ● Escrever a 
partir de motivações lúdicas; 
● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar 
a acção no espaço e no 
tempo; ● Usar o dicionário; 
● Distinguir em frases 
simples, os elementos 
fundamentais; ● Distinguir, 
em frases simples, os 
elementos constituintes - 
grupo nominal e verbal;  
● Verificar a mobilidade de 
alguns elementos da frase - 
grupo móvel; ● Identificar 
nomes, classificá-los e 
verificar a sua variância em 
número e género; 
● Organizar famílias de 
palavras e áreas 
vocabulares; ● Distinguir 
tipos de nomes e identificar 
o género, número e grau;  
● Reconhecer adjectivos;  
● Reconhecer verbos e a sua 
variância quanto ao tempo, 
pessoa e número; ● 
Distinguir nomes próprios 
comuns e colectivos; 
● Aumentar a capacidade de 
interpretação de produções 
escritas e incentivar à 
produção de textos 
diversificados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
● Leitura e 
escrita; 
 
● Conhecimento 
explícito / 
Funcionamento da 
língua; 
 
● Adjectivos e 
verbos; 
 
● Translineação; 
 
● Nomes próprios, 
comuns e 
colectivos; 
 
● Pronomes 
pessoais;  
 
● Tempos de 
verbos; 
 
● Determinantes 
artigos indefinidos 

 
● Leituras várias; ● Descrever personagens e contar 
histórias à turma; ● Dividir a frase nos seus grupos 
fundamentais: grupo nominal e grupo verbal; ● Em fichas 
pré-elaboradas expandir e reduzir frases; ● Ler e 
interpretar textos;  
● Estabelecer relações de sinonímia e antonímia para 
aprofundar a compreensão do texto; ● Identificar 
adjectivos e substitui-los por outros de sentido equivalente 
num determinado contexto; ● Identificar regras de 
translineação; ● Estabelecer a sequência de 
acontecimentos; ● Localizar a acção no espaço e no 
tempo; ● Realizar fichas para treinar a decomposição de 
palavras em sílabas átonas e tónica, classificar palavras 
quanto à posição da sílaba tónica; ● Treinar o uso do 
dicionário; ● Ler e escrever recados ● Ler e escrever 
recados/mensagens de natal; ● Escolher um livro para ler 
na íntegra na sala de aula; ● Realizar fichas em que se 
verifique a mobilidade do grupo móvel; ● Exercitar o uso 
de sinais de pontuação e auxiliares de escrita em 
aperfeiçoamento de texto e em momentos de trabalho em 
grupo e individual; ● Em fichas pré-elaboradas, classificar 
nomes e modifica-los em género e número; ● Realizar 
fichas para classificação de nomes quanto ao tipo, género, 
número e grau; ● Nos textos trabalhados identificar 
adjectivos; ● Realizar composições colectivas e 
individuais em que se privilegie o uso do adjectivo; ● 
Executar fichas pré-elaboradas para a superação de 
dificuldades ortográficas; ● Nos textos identificar o 
verbo(acção) e verificar a sua variância quanto ao tempo, 
número e pessoa; ● Praticar o aperfeiçoamento de textos 
escritos; ● Em fichas pré-elaboradas, exercitar o uso de 
pronomes pessoais; ● Produzir textos de criação livre ou 
com temas em estudo; ● Conjugar verbos;  ● Aplicar os 
pronomes pessoais ligados às pessoas do discurso; ● 
Recolher, seleccionar e organizar informação; ● Decompor 
palavras em sílabas; ● Reconhecer sílaba tónica e átona; ● 
Distinguir em frases simples, os elementos fundamentais; 
● Distinguir, em frases simples, os elementos constituintes 
- grupo nominal e verbal; ● Verificar a mobilidade de 
alguns elementos da frase - grupo móvel; ● Leitura e 
interpretação de textos em prosa e poesia; ● Pesquisar, 
seleccionar e organizar textos que abordem os temas de 
Estudo do Meio; ● Distinguir diferentes tipos de textos 
(prosa, poesia, banda desenhada). 

 
 
 
 
 
 
● livros;  
 
 
● internet; 
 
 
● dicionários; 
 
 
● enciclopédias; 
 
 
● gramáticas. 

 
 
 
 
● 
Observação e 
registo da 
participação 
dos alunos; 
 
 
● Registo da 
facilidade / 
dificuldade 
com que são 
cumpridas as 
tarefas; 
 
 
● 
Observação 
da 
participação 
no trabalho 
de grupo. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Projecto Curricular de Turma para o 4º An o de Escolaridade 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Este projecto curricular de turma pretende dar a 

conhecer a todos aqueles que intervêm no processo 

educativo quais as intenções delineadas para o ano 

lectivo a decorrer.  

Foi elaborado pela professora da turma e 

pretende dar resposta às necessidades dos alunos que 

a integram.   

Deste modo, será feita uma breve 

caracterização da escola e do meio envolvente, dos 

alunos que constituem esta turma referente à sua 

aprendizagem e ao seu comportamento, dentro e fora 

da sala de aula (tendo em conta dados recolhidos 

desde o início deste ano lectivo) e estratégias a 

adoptar a fim de facilitar a relação professor/aluno.   

Faz-se ainda referência a actividades a 

desenvolver e algumas das estratégias a seguir para a 

concretização das competências definidas para este 

ano curricular, assim como será feita a avaliação 

destes alunos.  

O Projecto Curricular de Turma está interligado 

com o Plano Anual de Actividades e respeitará as 

planificações mensais definidas em Conselho de 

Docentes/Reunião de Grupo e que estarão anexadas 

no final deste trabalho.  
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Caracterização da escolaCaracterização da escolaCaracterização da escolaCaracterização da escola    

  

A EB1 da está integrada no Agrupamento de 

Escolas de ----------. Situa-se no lugar ---- 

 A escola é de construção tipo Plano Centenário 

com dois pisos, seis salas de aula, dois pátios cobertos 

e um espaço descoberto para recreio. Possui dez 

casas de banho e uma pequena arrecadação onde se 

encontra a lenha e a caldeira de aquecimento.  

 Possui ainda um espaço coberto indicado para a 

prática desportiva (mini polidesportivo).  

 As salas são arejadas, com luz natural e artificial e 

tem o imobiliário em boas condições.  

 O corpo docente é formado por ? professores  

 O corpo não docente é formado por ? auxiliares de 

acção educativa. 

    

    

Caracterização da turmaCaracterização da turmaCaracterização da turmaCaracterização da turma    

  

A turma é constituída por ? alunos. 

 Alguns destes alunos frequentam actividades 

extra-escolares, tais como ATL, futebol, catequese, 

inglês, natação, … 
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Aspectos inibidores de aprendizagemAspectos inibidores de aprendizagemAspectos inibidores de aprendizagemAspectos inibidores de aprendizagem    

- Dificuldades de aprendizagem; 

- Desrespeito por algumas regras de comportamento; 

- Aspectos sócio – afectivos – económicos. 

 

Definição de prioridadesDefinição de prioridadesDefinição de prioridadesDefinição de prioridades    

a) Melhorar o sucesso educativo 

- dando mais atenção e apoio individual às 

crianças com mais dificuldades de aprendizagem; 

- contribuindo para o aumento da auto-estima, 

valorizando os pequenos sucessos de cada aluno; 

 

b) Desenvolver a autonomia e o poder de concentração  

- ajudando na procura e selecção de informação 

necessária e posterior organização; 

- atribuindo tarefas compatíveis com as suas 

capacidades e níveis de desenvolvimento, 

aumentando gradualmente o grau de dificuldade; 

- promovendo actividades de desenvolvimento 

da concentração.    

 

c) Alterar hábitos de comportamento 

- atribuindo diferentes tarefas de modo a 

responsabiliza-los; 

- definindo, com toda a turma, regras de 

comportamento a ter em sala de aula e no recreio, 

bem como os castigos a atribuir a quem as não 

cumprir; 
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- organizando assembleias de alunos de 15 em 

15 dias.  

 

Definição de estratégiasDefinição de estratégiasDefinição de estratégiasDefinição de estratégias    

4º ano 

Língua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua Portuguesa    

 - leitura de textos e histórias diversificadas e 

atractivas, que possam ir de encontro, sempre que 

possível, à realidade destas crianças; 

 - recontar textos e histórias e fazer o resumo oral e 

escrito; 

 - criar textos livres a partir de temas dados ou um 

desenho; 

 - pesquisar, seleccionar e organizar informação de 

acordo com os diferentes temas a estudar; 

 - jogos de gramática em grupo. 

 

MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática    

 - realizar jogos em grupo que envolvam os temas 

do programa por forma a despertar o entusiasmo e 

interesse das crianças para esta área curricular; 

 - resolver e discutir situações problemáticas, 

privilegiando, sempre que possível, as estratégias 

utilizadas pelos alunos para a descoberta de soluções.  

 

Estudo do MeioEstudo do MeioEstudo do MeioEstudo do Meio    

 - recolher e seleccionar informação diversificada 

por forma a elaborar cartazes temáticos; 
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 - realizar experiências cientificas, registando as 

previsões e as conclusões em grelhas apropriadas; 

 - utilizar, sempre que possível, outros recursos 

(nomeadamente meios áudio-visuais, computador, 

Internet, saídas de campo, …) para a exploração de 

temas do programa.  

Formação CívicaFormação CívicaFormação CívicaFormação Cívica    

 - incutir nas crianças o cumprimento de regras e o 

respeito pelos colegas e pessoas mais velhas; 

 - responsabilizar cada um dos alunos pelos actos 

que praticam; 

 - Promover o respeito pelo Património local e 

nacional e pelo Ambiente; 

 - persistir no desenvolvimento de hábitos de 

higiene corporal e alimentar. 

 

Estudo AcompanhadoEstudo AcompanhadoEstudo AcompanhadoEstudo Acompanhado    

 - Desenvolver a auto-estima e o trabalho 

autónomo; 

 - incrementar hábitos de estudo e de trabalho 

individual e em grupo; 

 - aprender a retirar a informação mais importante 

de um tema, elaborando mapas de conceitos, de modo 

a facilitar o estudo de um dado tema.  

 

Área de ProjectoÁrea de ProjectoÁrea de ProjectoÁrea de Projecto    

 - recolher lengalengas, provérbios, adivinhas, 

canções, lendas e tradições; 
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 - organizar a informação obtidas nas aulas e 

recolhida em casa; 

 - elaborar de cartazes temáticos; 

 - Conceber um jogo didáctico que englobe todos os 

conteúdos trabalhados nas áreas disciplinares e não 

disciplinares.  

    

Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação     

 Os critérios de avaliação foram definidos em 

Conselho de Docentes, será contínua e feita a partir 

de: 

 - observação directa; 

 - trabalho diários na sala de aula (participação, 

exercícios práticos feitos nas aulas, …); 

 - avaliação diagnostica – no início do ano lectivo, 

através de observação, diálogo e fichas de trabalho; 

 - avaliação formativa – no final de cada unidade 

didáctica através de trabalhos de casa, avaliação e 

fichas de trabalho; 

 - avaliação sumativa – no final de cada trimestre, 

através de fichas elaboradas para o efeito.  

 No final de cada trimestre será preenchido um 

registo de avaliação escrito e qualitativo sobre a 

evolução de cada aluno durante o período e uma 

reunião para a entrega da mesma a cada Encarregado 

de Educação, esclarecendo as dificuldades e os 

progressos do educando.  
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Componente NãoComponente NãoComponente NãoComponente Não----Lectiva da ProfessoraLectiva da ProfessoraLectiva da ProfessoraLectiva da Professora    

  

 

Atendimento aos PaisAtendimento aos PaisAtendimento aos PaisAtendimento aos Pais    

? 

Reunião de AnoReunião de AnoReunião de AnoReunião de Ano    

 ? 

 

Planos de RecuperaçãoPlanos de RecuperaçãoPlanos de RecuperaçãoPlanos de Recuperação    

 Três alunos desta turma vão ser submetidos a 

Planos de Recuperação durante o 2º período: 
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Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal: Setembro/Outubro                                                                 Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo: 200/200 
TemaTemaTemaTema Geral: Geral: Geral: Geral: O Outono                                                                            4º Ano de Escolaridade 
Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Relacionamento inter-pessoal e de grupo. 

Áreas 
 

Temas/Conteúdos Competências 
Específicas 

Situações de Aprendizagem Avaliação 

Língua Portuguesa - Leitura; 
- Criação de textos; 
- Sinónimos;  
- Antónimos; 
- Família de palavras;  
- Retrato físico e 
psicológico; 
- Consulta de dicionário. 
 
 

- Automatização do processo de 
decifração; 
- Capacidade de produzir 
pequenos textos com diferentes 
objectivos comunicativos; 
- Capacidade de controlo da voz 
ao nível da articulação; 
- Domínio das técnicas 
instrumentais de escrita 

- Escutar discursos de pequena extensão (diálogos, 
exposições informativas, …); 
- Apresentar e/ou emitir opiniões sobre trabalhos 
diversos; 
- Organizar e analisar textos, relembrando os 
significados dos sinais de pontuação; 
- Elaborar textos escritos (inventar a partir de uma frase 
ou tema dados); 

- Avaliação 
diagnóstica; 
- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Matemática 
 

- Leitura e escrita de 
números ordinais; 
- Leitura e escrita de 
números inteiros e 
decimais (por ordens e 
por classes; 
- Identificação de ordens e 
classes desde a milésima 
até ao milhão; 
- Múltiplos de um numero 
natural. 
 
 
 

- Reconhecer os números 
inteiros e decimais e formas 
diferentes de os representar e 
relacionar; 
- Aptidão para usar as 
propriedades das operações 
em situações concretas, 
nomeadamente para facilitar a 
realização de cálculos. 
 
 

- Escrever e ler números ordinais; 
- Resolver situações problemáticas; 
- Procurar estratégias diferentes para efectuar um 
cálculo ou resolver um problema; 
- Efectuar jogos com números 

- Avaliação 
diagnóstica; 
- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Estudo do Meio 
 

- Portugal na Europa e no 
Mundo 
 
- Os primeiros povos da 
Europa  

- Localizar os elementos físicos 
e humanos da paisagem, 
utilizando a rosa-dos-ventos; 
- Localizar o lugar onde vive, 
Portugal, Continentes e oceanos 
- Manifestar respeito por outros 
povos e culturas. 
 
 

- Relacionar os pontos cardeais; 
- Localizar Portugal na Península Ibérica, Europa e 
Mundo; 
- Consultar mapas, planisfério e globo; 
- Pesquisar em livros e enciclopédias, atlas; 
- Registar no caderno e fazer decalques. 

- Avaliação 
diagnóstica; 
- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Expressão Plástica - Ilustrações  - Desenvolver as capacidades - Desenhar, pintar e colar em grupo elementos Observação e registo; 
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 expressivas através da 
utilização de diferentes 
materiais e técnicas. 
 
 

relacionados com o tema  

Expressão 
Dramática 
 

- Dramatizações - Desenvolvimento da 
capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
 

- Explorar diferentes possibilidades expressivas; 
- Dramatizar histórias; 
 

- Observação e registo; 
- Representação. 

Expressão Musical 
 

- Os instrumentos; 
- Os sons 
 

- Utilização da voz e 
instrumentos de forma 
integrada, harmoniosa e 
criativa. 
 

- Memorizar e reproduzir rimas e lengalengas; 
- Cantar canções; 
- Acompanhar pequenas melodias usando alguns 
instrumentos. 
 

- Observação e registo; 
- Empenhamento nos 
ensaios. 

Área de Projecto 
 

 - Desenvolvimento de 
capacidades experimentais 
como meio de descobrir 
soluções, incentivando o 
interesse 

- Pesquisar e organizar informação em função das 
necessidades; 
- Participar em actividades, individuais ou colectivas, de 
acordo com regras estabelecidas. 
 

- Organização dos 
dados recolhidos 

Formação Cívica 
 

 - Desenvolvimento do exercício 
da cidadania: 
    . relações humanas e regras 
de conduta social; 
    . relações inter-pessoais; 
    . relações com o meio 
ambiente. 
 

- Cooperar de acordo com as normas, regras e critérios 
de convivência, trabalho e de responsabilização, 
definidas pela comunidade escolar; 
- Revelar sentimentos de solidariedade e de respeito 
pelos outros e pelo Ambiente. 
 

- Observação e registo. 

Estudo 
Acompanhado 
 
 
 
 

 - Desenvolvimento de hábitos 
de observação/ investigação; 
- Desenvolvimento de métodos 
de estudo e de trabalho; 
- Desenvolvimento da 
autonomia e da capacidade de 
trabalho (individual ou em 
grupo). 
 

- Exprimir dúvidas ou dificuldades; 
- Identificar e aplicar métodos de trabalho e de estudo. 

- Observação e registo.  
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Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal: Novembro                                                                 Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo: 200/200 
Tema Geral:Tema Geral:Tema Geral:Tema Geral: O Outono /São Martinho                                                                         4º Ano de Escolaridade 
Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Relacionamento Inter-pessoal e de grupo 

Áreas 
 

Temas/Conteúdos Competências 
Específicas 

Situações de Aprendizagem Avaliação 

Língua Portuguesa - Contos e recontos de 
histórias; 
- Apresentação de 
trabalhos; 
- Leituras silenciosa e 
expressiva; 
- Consulta de dicionários e 
enciclopédias; 
- Famílias de palavras; 
- Elementos fundamentais 
da frase; 
 

- Automatização do processo de 
decifração; 
- Capacidade de produzir 
pequenos textos com diferentes 
objectivos comunicativos; 
- Capacidade de controlo da voz 
ao nível da articulação; 
- Domínio das técnicas 
instrumentais de escrita 
- Capacidade de usar o 
conhecimento da língua como 
instrumento na aprendizagem 
da leitura e da escrita. 

- Intervir em debates e conversas; 
- Elaborar textos escritos (inventar a partir de temas 
dados ou recontar historias); 
- Ler de forma dialogada e com correcção;  
- Identificar as personagens principais de um texto; 
- Escrever legivelmente gerindo correctamente o espaço 
da página;  
- Escrever histórias e relatos de experiências pessoais; 
- Organizar o texto em parágrafos; 
- Respeitar as regras básicas de concordância; 
 

- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Matemática 
 

- Representação de 
números numa recta 
graduada; 
- Cálculo de produtos e 
quocientes por 0,1; 10; 
100; 1000; 
- Utilização de tabelas de 
duas entradas na 
multiplicação e divisão.   

- Reconhecer os números 
inteiros e decimais e formas 
diferentes de os representar e 
relacionar; 
- Aptidão para usar as 
propriedades das operações 
em situações concretas, 
nomeadamente para facilitar a 
realização de cálculos. 
 

- Resolver situações problemáticas; 
- Procurar estratégias diferentes para efectuar um 
cálculo ou resolver um problema; 
- Efectuar jogos com números; 
- Completar numerações em rectas graduadas; 
- Completar e utilizar tabelas de dupla entrada. 

- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 
 

Estudo do Meio 
 

- História de Portugal: 
Dinastias, Expansão 
Marítima; fim da 
Monarquia; Implantação 
da República 

- Manifesta respeito por outros 
povos e culturas 
- Identifica alguns elementos 
relativos à História de Portugal  

- Pesquisar sobre factos históricos relacionados com os 
reis de Portugal e os descobrimentos; 
- Elaborar fichas de consulta; 
- Construir e assinalar no friso cronológico os feriados 
nacionais e datas consideradas importantes 
 

- Avaliação formativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Expressão Plástica 
 

- Ilustrações; 
- Desenho de expressão 
livre; 
- Recorte, colagem e 
dobragem.  

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

- Desenhar, pintar e colar em grupo elementos 
relacionados com o tema; 
- Exploração de diferentes materiais. 

Observação e registo; 
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Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal:Plano Mensal: Dezembro                                                                                       Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo:Ano Lectivo: 200/200 
Tema Geral:Tema Geral:Tema Geral:Tema Geral: O Natal                                                                                                         4º Ano de Escolaridade 

Expressão 
Dramática 
 

- Dramatizações - Desenvolvimento da 
capacidade de relação e 
comunicação com os outros; 
- Desenvolvimento do seu 
imaginário. 
 

- Explorar diferentes possibilidades expressivas; 
- Dramatizar histórias; 
- Mimar comportamentos, situações, … 
 
 

- Observação e registo; 
- Representação. 

Expressão Musical 
 

- Os instrumentos; 
- Os sons 
 

- Utilização da voz e 
instrumentos de forma 
integrada, harmoniosa e 
criativa. 
 

- Memorizar e reproduzir rimas e lengalengas; 
- Cantar canções; 
- Acompanhar pequenas melodias usando alguns 
instrumentos. 
 

- Observação e registo; 
- Empenhamento nos 
ensaios. 

Área de Projecto 
 

 - Desenvolvimento de 
capacidades experimentais 
como meio de descobrir 
soluções, incentivando o 
interesse 
 

- Pesquisar e organizar informação em função das 
necessidades; 
- Participar em actividades, individuais ou colectivas, de 
acordo com regras estabelecidas. 
 

- Organização dos 
dados recolhidos 

Formação Cívica 
 

 - Desenvolvimento do exercício 
da cidadania: 
    . relações humanas e regras 
de conduta social; 
    . relações inter-pessoais; 
    . relações com o meio 
ambiente. 
 

- Cooperar de acordo com as normas, regras e critérios 
de convivência, trabalho e de responsabilização, 
definidas pela comunidade escolar; 
- Revelar sentimentos de solidariedade e de respeito 
pelos outros e pelo Ambiente. 
 

- Observação e registo. 

Estudo 
Acompanhado 
 

 - Desenvolvimento de hábitos 
de observação/ investigação; 
- Desenvolvimento de métodos 
de estudo e de trabalho; 
- Desenvolvimento da 
autonomia e da capacidade de 
trabalho (individual ou em 
grupo). 
 

- Exprimir dúvidas ou dificuldades; 
- Identificar e aplicar métodos de trabalho e de estudo. 

- Observação e registo.  
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Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Competência Prioritária: Reconhecer o Natal como festa de Família 

 
 
 
 
 
Áreas 
 

 
 
 
 
 
Temas/Conteúdos 

 
 
 
 
 
Competências 
Específicas 

 
 
 
 
 
Situações de Aprendizagem 

 
 
 
 
 
Avaliação 

Língua Portuguesa - Contos e recontos de 
histórias; 
- Apresentação de 
trabalhos; 
- Leituras silenciosa e 
expressiva; 
- Consulta de dicionários e 
enciclopédias; 
- Substantivos: género, 
número e graus; 
- Distinguir substantivos 
comuns, próprios e 
colectivos. 

- Automatização do processo de 
decifração; 
- Capacidade de produzir 
pequenos textos com diferentes 
objectivos comunicativos; 
- Capacidade de controlo da voz 
ao nível da articulação; 
- Domínio das técnicas 
instrumentais de escrita 
- Capacidade de usar o 
conhecimento da língua como 
instrumento na aprendizagem 
da leitura e da escrita. 

- Intervir em debates e conversas; 
- Elaborar textos escritos sobre o tema; 
- Ler de forma dialogada e com correcção;  
- Identificar as personagens principais de um texto; 
- Escrever legivelmente gerindo correctamente o espaço 
da página;  
- Escrever histórias e relatos de experiências pessoais; 
- Organizar o texto em parágrafos; 
- Respeitar as regras básicas de concordância; 
 

- Avaliação sumativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Matemática 
 

- Múltiplos de um número 
natural; 
- Unidades de 
comprimento.   

- Reconhecer os números 
inteiros e decimais e formas 
diferentes de os representar e 
relacionar; 
- Aptidão para usar as 
propriedades das operações 
em situações concretas, 
nomeadamente para facilitar a 
realização de cálculos. 
 

- Resolver situações problemáticas; 
- Procurar estratégias diferentes para efectuar um 
cálculo ou resolver um problema; 
- Explorar situações que envolvam múltiplos de um 
número; 
- Discutir e descobrir, em grupo, diferentes formas para 
resolver a mesma situação.  

- Avaliação sumativa; 
- Observação e 
participação diárias. 
 

Estudo do Meio 
 

- Aspectos da costa 
portuguesa; 
- os arquipélagos da 
Madeira e dos Açores; 
- Continentes e Oceanos; 
- As marés; 
- Tradições de Natal. 
 

- Conhecimento de alguns 
elementos da geografia de 
Portugal.   

- Observar gravuras; 
- Localizar em mapas, ilhas e arquipélagos; 
- Localizar no planisfério e no globo os oceanos e os 
continentes; 
- Identificar a sinalização da costa; 
- Reconhecer os aglomerados populacionais.  
 

- Avaliação sumativa; 
- Observação e 
participação diárias. 

Expressão Plástica - Ilustrações; - Desenvolver as capacidades - Desenhar, pintar e colar em grupo elementos Observação e registo; 
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 - Desenho de expressão 
livre; 
- Recorte, colagem e 
dobragem.  

expressivas através da 
utilização de diferentes 
materiais e técnicas. 
 
 

relacionados com o tema; 
- Exploração de diferentes materiais. 

 

Expressão 
Dramática 
 

- Dramatizações - Desenvolvimento da 
capacidade de relação e 
comunicação com os outros; 
- Desenvolvimento do seu 
imaginário. 
 

- Explorar diferentes possibilidades expressivas; 
- Dramatizar uma história de Natal;  
- Declamar poesias natalícias.  
 
 

- Observação e registo; 
- Representação. 

Expressão Musical 
 

- Os instrumentos; 
- Os sons 
 

- Utilização da voz e 
instrumentos de forma 
integrada, harmoniosa e 
criativa. 
 

- Memorizar e reproduzir rimas e lengalengas; 
- Cantar canções; 
- Acompanhar pequenas melodias usando alguns 
instrumentos. 

- Observação e registo; 
- Empenhamento nos 
ensaios. 

Área de Projecto 
 

 - Desenvolvimento de 
capacidades experimentais 
como meio de descobrir 
soluções, incentivando o 
interesse. 

- Pesquisar e organizar informação em função das 
necessidades; 
- Participar em actividades, individuais ou colectivas, de 
acordo com regras estabelecidas. 
 

- Organização dos 
dados recolhidos 

Formação Cívica 
 

 - Desenvolvimento do exercício 
da cidadania: 
    . relações humanas e regras 
de conduta social; 
    . relações inter-pessoais; 
    . relações com o meio 
ambiente. 
 

- Cooperar de acordo com as normas, regras e critérios 
de convivência, trabalho e de responsabilização, 
definidas pela comunidade escolar; 
- Revelar sentimentos de solidariedade e de respeito 
pelos outros e pelo Ambiente. 
 

- Observação e registo. 

Estudo 
Acompanhado 
 

 - Desenvolvimento de hábitos 
de observação/ investigação; 
- Desenvolvimento de métodos 
de estudo e de trabalho; 
- Desenvolvimento da 
autonomia e da capacidade de 
trabalho (individual ou em 
grupo). 
 

- Exprimir dúvidas ou dificuldades; 
- Identificar e aplicar métodos de trabalho e de estudo. 

- Observação e registo.  
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Anexo 8 – Grelha de análise do Projecto Curricular de Turma para o 4º 

Ano de Escolaridade 
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Tabela 4º ano 
    

Competências a desenvolverCompetências a desenvolverCompetências a desenvolverCompetências a desenvolver    
    

    
Competências geraisCompetências geraisCompetências geraisCompetências gerais    

    
Competências Competências Competências Competências 
transversaistransversaistransversaistransversais    

    
Competências Competências Competências Competências 
específicasespecíficasespecíficasespecíficas    

    
OOOO
bbbb
jjjj
eeee
cccc
tttt
iiii
vvvv
oooo
ssss    

    
ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    

 
Estratégias/ actividades 

 
Material 

 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o 

 
Hábitos de leitura 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita; 
 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração. 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura ●Ler de forma dialogada e com 
correcção; ● Leitura de textos e 
histórias diversificadas e 
atractivas, que possam ir de 
encontro, sempre que possível, 
à realidade das crianças. 

●livros.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Contributo da Contributo da Contributo da Contributo da 

área área área área 
disciplinar da disciplinar da disciplinar da disciplinar da 

Língua Língua Língua Língua 
Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

para o para o para o para o 
sucesso sucesso sucesso sucesso 

escolar nas escolar nas escolar nas escolar nas 
outras outras outras outras 

disciplinasdisciplinasdisciplinasdisciplinas    
    

    
    
    

 
Autonomia de 

leitura 

 
Recreação na 

leitura 
 

●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita; 

 ●Automatizaçã
o do processo 
de 
decifração,●Ca
pacidade de 
usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura ●ler de forma dialogada e com 
correcção;● Leitura de textos e 
histórias diversificadas e 
atractivas, que possam ir de 
encontro, sempre que possível, 
à realidade das crianças; ● 
Recolher 
lengalengas;provérbios,adivinh
as,canções,lendas e tradições. 

●livros; ●internet.  



Obtenção da 
informação através 

da leitura 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da 
escrita;●Desenvolvime
nto de métodos de 
trabalho e estudo. 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 
●Desenvolvime
nto de métodos 
de trabalho e 
estudo. 

●Automatizaçã
o do processo 
de 
decifração,●Ca
pacidade de 
usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura;●co
nto e 
reconto de 
histórias;●co
nsulta no 
dicionário. 

●Recontar textos e histórias; ● 
Fazer o resumo oral e escrito;   
●Organizar e analisar textos;● 
Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças; ●pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação de acordo com os 
diferentes temas a estudar;● 
Organizar e analisar textos; ● 
Pesquisar e organizar a 
informação em função das 
necessidades. 

  

A
n
t
e
s
 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

●Capacidade de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita. 

 ●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ● distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos. 

    
 

Compreensão 
na leitura 

 
Apreensão das 
ideias do texto 

 
D
u
r
a
n

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração. 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; 
●retrato 

● Identificar as personagens 
principais de um texto.● Leitura 
de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias 

 



t
e
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da 
escrita;●Desenvolvime
nto de métodos de 
trabalho e estudo. 

selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 
●Desenvolvime
nto de métodos 
de trabalho e 
estudo. 

da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

físico e 
psicológico; 
●elementos 
fundamentai
s da frase; 
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos; 
consulta no 
dicionário;● 
consulta de 
enciclopédia
s; ●conto e 
reconto de 
histórias. 

crianças; ●pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação de acordo com os 
diferentes temas a 
estudar;●Ler de forma 
dialogada e com correcção;● 
Organizar e analisar textos; ● 
Pesquisar e organizar a 
informação em função das 
necessidades. 

 
A
p
ó
s
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da 
escrita;●Desenvolvime

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 
●Desenvolvime
nto de métodos 
de trabalho e 
estudo. 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração. 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; 
●retrato 
físico e 
psicológico; 
●elementos 
fundamentai
s da frase; 
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau; 
●leitura 
silenciosa e 

●Recontar textos e histórias;● 
Fazer o resumo oral e escrito;● 
Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças  ●organizar a 
informação obtida nas aulas e 
recolhida em casa; ●identificar 
as personagens principais de 
um texto. ●pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação de acordo com os 
diferentes temas a estudar; 
●Jogos de 
gramática;●Organizar e 
analisar textos; ● Pesquisar e 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 



nto de métodos de 
trabalho e estudo. 

expressiva;● 
distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos; 
consulta no 
dicionário;● 
consulta de 
enciclopédia
s; ●conto e 
reconto de 
histórias. 

organizar a informação em 
função das necessidades. 

A
n
t
e
s
 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

●Capacidade de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita. 

 ●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ● distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos. 

   Identificação 
das ideias 

principais do 
texto 

 
D
u
r
a
n
t
e
 
a
 
l

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 
●Desenvolvime

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; 
●retrato 
físico e 
psicológico; 
●elementos 
fundamentai
s da frase; 
●substantiv

● Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças; ●pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação de acordo com os 
diferentes temas a 
estudar;●Ler de forma 
dialogada e com 
correcção●identificar as 
personagens principais de um 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias. 

 



e
i
t
u
r
a 

língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da 
escrita;●Desenvolvime
nto de métodos de 
trabalho e estudo 

nto de métodos 
de trabalho e 
estudo. 

os:género,n
úmero e 
grau; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos 

texto;● Organizar e analisar 
textos; ● Pesquisar e organizar 
a informação em função das 
necessidades. 

 
A
p
ó
s
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da 
escrita;●Desenvolvime
nto de métodos de 
trabalho e estudo. 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 
●Desenvolvime
nto de métodos 
de trabalho e 
estudo. 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração. 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; 
●retrato 
físico e 
psicológico; 
●elementos 
fundamentai
s da frase; 
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;●
contos e 
recontos de 
histórias● 
distinguir 
substantivos 
comuns, 
próprios e 
colectivos. 

●pesquisar, seleccionar e 
organizar informação de 
acordo com os diferentes 
temas a estudar;● Leitura de 
textos e histórias diversificadas 
e atractivas, que possam ir de 
encontro, sempre que possível, 
à realidade das crianças; 
●organizar a informação obtida 
nas aulas e recolhida em casa; 
●identificar as personagens 
principais de um texto. 
●pesquisar, seleccionar e 
organizar informação de 
acordo com os diferentes 
temas a estudar; ●Jogos de 
gramática;●Organizar e 
analisar textos;●Recontar 
textos e histórias; ● Fazer o 
resumo oral e escrito; ● 
Pesquisar e organizar a 
informação em função das 
necessidades. 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 

Identificação da 
estrutura do 

texto 

A
n
t
e

●Capacidade de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 

 ●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 

     



s
 
d
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

aprendizagem da 
leitura e da escrita. 

instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 
D
u
r
a
n
t
e
 
a
 
l
e
i
t
u
r
a 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita; 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;●
retrato físico 
e 
psicológico. 

● Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças; ●identificar as 
personagens principais de um 
texto;● Recolher 
lengalengas;provérbios,adivinh
as,canções,lendas e tradições, 
●identificar as personagens 
principais de um texto; 
●Organizar e analisar textos. 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 

 
A
p
ó
s
 
a
 
l
e
i

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção 
de informação 
necessária e posterior 
organização; 
●Automatização do 
processo de 
decifração,●Capacidad
e de usar o 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização; 

●Automatizaçã
o do processo 
de decifração. 
●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; ● 
consulta no 
dicionário.●c
onsulta de 
eciclopédias
; ●contos e 
recontos de 

●Recontar textos e histórias; ● 
Fazer o resumo oral e escrita; 
● Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças;●Organizar a 
informação obtida nas aulas e 
recolhida em casa.●Organizar 
e analisar textos; ● Recolher 
lengalengas;provérbios,adivinh

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 



t
u
r
a 

conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita; 

histórias; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
elementos 
fundamentai
s da frase; 
●distinguir 
substantivos 
comuns,pró
prios e 
colectivos; 
●retrato 
físico e 
psicológico;
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau. 

as,canções,lendas e 
tradições;● Identificar as 
personagens principais de um 
texto. 

 
Interacção 

leitura/escrita 
 
 

 
Prática da 

expressão escrita 
a partir da 

compreensão da 
leitura 

 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção de 
informação necessária e 
posterior organização; 
●Capacidade de usar o 
conhecimento da língua 
como instrumento na 
aprendizagem da leitura 
e da escrita; 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização. 

●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; ● 
consulta no 
dicionário.●c
onsulta de 
eciclopédias
; ●contos e 
recontos de 
histórias; 
●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
elementos 
fundamentai
s da frase; 
●distinguir 
substantivos 
comuns,pró
prios e 

●elaborar textos escritos; ● 
Leitura de textos e histórias 
diversificadas e atractivas, que 
possam ir de encontro, sempre 
que possível, à realidade das 
crianças; ●pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação de acordo com os 
diferentes temas a 
estudar;●Recontar textos e 
histórias; ● Fazer o resumo 
oral e escrito;●identificar as 
personagens principais de um 
texto; ●Organizar e analisar 
textos; ●Organizar a 
informação obtida nas aulas e 
recolhida em casa; ● Jogos de 
gramática.● Pesquisar e 
organizar a informação em 
função das necessidades, 
●identificar as personagens 
principais de um texto. 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 



colectivos; 
●retrato 
físico e 
psicológico;
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau. 

 
Revisão do texto 

produzido 
 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção de 
informação necessária e 
posterior organização; 
●Capacidade de usar o 
conhecimento da língua 
como instrumento na 
aprendizagem da leitura 
e da escrita; 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 
selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização. 

●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita. 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; ● 
consulta no 
dicionário.●c
onsulta de 
eciclopédias
; ●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
elementos 
fundamentai
s da frase; 
●distinguir 
substantivos 
comuns,pró
prios e 
colectivos; 
●retrato 
físico e 
psicológico;
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau. 

●identificar as personagens 
principais de um texto; ● Jogos 
de gramática. 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 

 
Reescrita 

 

●Desenvolver a 
autonomia e o poder de 
concentração ajudando 
na procura e selecção de 
informação necessária e 
posterior organização; 

●Desenvolver a 
autonomia e o 
poder de 
concentração 
ajudando na 
procura e 

●Capacidade 
de usar o 
conhecimento 
da língua como 
instrumento na 
aprendizagem 

 ●leitura; 
●sinónimos; 
●antónimos; 
●família de 
palavras; ● 
consulta no 

●identificar as personagens 
principais de um texto; ● Jogos 
de gramática. 

●livros; 
●internet;●dicionári
os;●enciclopédias;
●gramáticas. 

 



●Capacidade de usar o 
conhecimento da língua 
como instrumento na 
aprendizagem da leitura 
e da escrita; 

selecção de 
informação 
necessária e 
posterior 
organização. 

da leitura e da 
escrita. 

dicionário.●c
onsulta de 
eciclopédias
; ●leitura 
silenciosa e 
expressiva;● 
elementos 
fundamentai
s da frase; 
●distinguir 
substantivos 
comuns,pró
prios e 
colectivos;●r
etrato físico 
e 
psicológico;
●substantiv
os:género,n
úmero e 
grau. 

 




