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 Português Matemática Estudo do Meio Expressões 

 Área das 

Aprendizagens 

Essenciais a 

consolidar/ Domínio 

Oralidade 
 
Leitura e Escrita 
 
Educação Literária 
 
Gramática 

Geometria e Medida 
 

 À Descoberta dos materiais e dos 
objetos 
 

Plástica  
 
 
Físico-Motora 
 

Conteúdos  Interação discursiva 
Compreensão e expressão 
Consciência fonémica 
 
Compreensão de textos 
Ortografia e pontuação 
Produção de texto 
 
Audição e leitura 
Memorização e recitação 
 
Classes de palavras 
Lexicologia  
Pesquisa e registo de 
informação  
(Reforço e consolidação das 
aprendizagens). 

 
Medir distâncias e comprimentos 
 
Unidades do sistema métrico 
 
Perímetros e Áreas 
 
(Reforço e consolidação das 
aprendizagens). 

Propriedades dos materiais 
 
Realizar experiências com alguns 
materiais segundo as suas 
propriedades. 

Cartazes 
Desenho  
Pintura 
 
 
Atividades rítmicas expressivas  
Percursos na natureza 
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Operacionalização  Fichas de trabalho 
Utilização do manual de 2º 
ano 
Produção de textos 
Exploração semanal de uma 
obra literária. 
Leitura individual e em 
grande grupo 
Recurso às TIC. (visualização 
de vídeos, pesquisas em 
computadores da BE) 

Construir fita métrica e outros 
materiais de suporte às 
aprendizagens. 
Fichas de trabalho. 
Jogos práticos. 
Utilização do manual de 2º ano 
Recurso às TIC. (visualização de 
vídeos, pesquisas em 
computadores da BE) 

Relacionar propriedades com a 
utilidade dos materiais, através de 
objetos manuseáveis. 
Experiências individuais. 
Pesquisa de informação. 
Análise de resultados em grelha. 
Utilização do manual de 2º ano 
Recurso às TIC. (visualização de 
vídeos, pesquisas em 
computadores da BE) 

Realização de trabalho de 
pesquisa e apresentação em 
cartaz. 
Usufruto do espaço exterior para a 
dinamização de uma atividade em 
grupo. 
Transversalidade com as outras 
áreas curriculares. 

Competências do PA Saber científico técnico e tecnológico; 
Linguagens e textos; 
Informação e comunicação; 
Saúde, bem-estar e ambiente; 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
Relacionamento interpessoal; 
Pensamento crítico e criativo; 
Raciocínio e resolução de problemas 

Operacionalização  Assembleias de turma 
Jornal da Turma 
Trabalho autónomo seguindo um guião;  
Facilitar a Autocorreção.  
Criação de tempos de regulação das aprendizagens com espaço para interação; 
Criação de cartazes alusivos a diversos temas. 
Audição de histórias.  
Sensibilização para o cumprimento das normas de segurança e preservação no espaço escolar. 
Referência aos cuidados a ter nas escadas, no recreio e corredores.  
Resolução de situações pertinentes que ocorram ao longo da semana. 
Partilha de experiências. 
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Higienização pela utilização individual dos espaços de uso coletivo.  


