
1º CICLO 

                                                         PLANIFICAÇÃO ANUAL 2018/2019 

4º ANO DE ESCOLARIDADE 

1º PERÍODO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA ESTUDO DO MEIO 
 
Oralidade 
-Participar em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis 
específicos 
 
Leitura e escrita 
Tipos de texto: 
-Prosa e poesia 
 
 
 
-Banda desenhada 
 
 
 
-Narrativo 
 
 
 
-Dramático 
 
 
 
-Retrato físico e psicológico de uma 
personagem 
 
 
 
-Escutar para aprender e construir 
conhecimentos 
 
 
 
-Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor 
 
 
-Ler em voz alta palavras e textos 
 
 
-Desenvolver o conhecimento da 
ortografia 
 
Produção textual: 
-Aviso 
 
 
-Diálogo 
 
 
-Texto narrativo 
 
-Postal 
 
 
 

 
Números e operações 

 
Números naturais: 
-Relações numéricas; 

-Milhão; 

-Significado do bilião; 

 
 
 
 

Operações com números naturais: 
-Divisão (um e dois algarismos); 

 
 
 

 
Números racionais não negativos:  

-Frações equivalentes; 

-Simplificação de fracções; 

 
 
 
 

Operações com números racionais não negativos: 
-Multiplicação de frações; 

-Divisão de frações; 

-Relação entre a multiplicação e divisão; 

-Quociente da divisão inteira e quociente racional; 

-Multiplicação e divisão  de números decimais por: 

10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001; 

-Multiplicação e divisão com números decimais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
À descoberta de si mesmo 
 
O seu corpo: 
-O esqueleto; 
-Os músculos; 
 
A segurança do seu corpo: 
-A saúde e a segurança do esqueleto; 
-A saúde e a segurança dos músculos; 
-Prevenção de incêndios; 
-Segurança antissísmica; 

 
 
 

À descoberta de si mesmo  
 
O seu corpo: 
-A pele; 
 
A segurança do seu corpo: 
-A exposição solar; 
-Os incêndios em casa, em espaços públicos, 
nas florestas e matas; 
-Os sismos; 
-As inundações e as secas; 

 
 
 
À descoberta dos outros e das instituições 
 
 
História de Portugal- 

O passado do meio local: 
-Fontes orais e documentais; 
-O século; 
 
O passado nacional: 
-A Península Ibérica no Mundo; 
-Os primeiros povos; 
-Os romanos e os povos bárbaros; 
-Os Muçulmanos; 
-A Reconquista Cristã e o Condado 
Portucalense; 
-A formação de Portugal; 
-A primeira dinastia (o alargamento do 
reino, o povoamento do reino); 
-A segunda dinastia (a crise de 1383-1385, a 
expansão portuguesa); 
-A terceira dinastia (a perda da 
independência); 
-A quarta dinastia (a restauração); 
-O século XIX. 
 
 
 
À descoberta dos outros e das instituições 
 



-Carta 
 
 
-Utilizar técnicas para registar e reter a 
informação 
 
Educação Literária 
-Ler e ouvir ler textos literários 
 
 
-Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos 
 
 
-Ler para apreciar textos literários 
 
“O Príncipe Feliz” 
“Serafim e Malacueco na corte do Rei 
Escama” 
“Versos de Cacaracá” 
 

Gramática 
 
Revisões 3º ano 
-Tipos de texto: prosa e poesia 
 
 
-O alfabeto e ordem alfabética 
 
 
-Consulta do dicionário 
 
 
-Descobrir o sentido de palavras e de 
expressões 
 
 
-Noção de frase 
 
 
-Noção de parágrafo 
 
 
-Família de palavras 
 
 
-Classificação de palavras quanto ao 
número de sílabas 
 
-Classificação de palavras quanto à posição 
da sílaba tónica 
 
-Translineação 
 
 
-Tipos e formas de frases 
 
 
-Expansão de frases 
 
 
-Advérbio de afirmação e negação 
 
 
-Determinantes demonstrativos e 
possessivos 
 
 
 

 
História de Portugal- 
O passado nacional: 

-O fim da Monarquia e a Implantação da 
República; 
-O 25 de abril; 
-A Democracia. 

 
Os símbolos nacionais. 
 
 



-Pronomes pessoais 
 
 
-Quantificadores numerais 
 
4º ano  
-Tipo de frase (imperativa) 
 
 
-Palavras simples e complexas 
 
 
-Palavras complexas derivadas por 
prefixação e sufixação 
 
 
-Discurso direto e indireto 
 
 
-Classificação morfológica de palavras 
 
 
-A classe e subclasse dos nomes, o género, 
o número e o grau 
 
 
-A classe dos adjetivos, flexão em número 
e género;grau comparativo 
 
 
-A classe dos verbos e suas conjugações 
regulares e irregulares; as classificações 
quanto à pessoa, número, tempo e modo 
 
-Adjetivos numerais 
 
-Determinantes artigos 
 
-Pronomes demonstrativos e possessivos 
 
-Sujeito e predicado 

2º PERÍODO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA ESTUDO DO MEIO 

 
Oralidade 
-Participar em atividades de expressão 
oral orientada, respeitando regras e 
papéis 
específicos 
 
Leitura e escrita 
-Planificar a escrita de textos  

 
 

 

-Desenvolver o conhecimento da 
ortografia 
 
Tipos de texto: 
-Texto descritivo  

 

 

 

-Texto instrucional  

 

 

 

-Texto expositivo 
 
Produção textual: 
-Texto descritivo  

 

 
 

-Convite  

 

 

 

 
Organização e Tratamento de dados 
Tratamento de dados: 
-Frequência relativa;  

-Noção de percentagem;  

-Problemas envolvendo o cálculo e a 

comparação de frequências relativas; 

 
 
 

 

 

 

 

Geometria e Medida 
Localização e orientação no espaço:  

-Ângulo formado por duas direções; vértice 

de um ângulo;  

-Ângulos com a mesma amplitude;  

-A meia volta e o quarto de volta 

associados a ângulos;  

 

 

 

 

À descoberta do ambiente natural 
 
Os astros: 
-A forma do planeta Terra; 
-As fases da Lua; 
-O Sistema Solar. 
 
 
 
À descoberta das inter-relações entre 
espaços 
-O globo e o planisfério; 
-Os continentes e os oceanos; 
-A localização de Portugal na Europa e 
no Mundo; 
-As fronteiras de Portugal; 
-Os países lusófonos; 
-Portugal e a União Europeia; 
-Os aglomerados populacionais; 
-A capital do país e as capitais de 



-Texto informativo  

 

 

 

-Apropriar-se de novos vocábulos 

 
 

 

-Organizar os conhecimentos do texto  

 

 
 

-Elaborar e aprofundar ideias e 
conhecimentos 
 
 
 
Educação Literária 
-Ler e ouvir ler textos literários  

 

 

 

-Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos  

 

 

 

-Ler para apreciar textos literários  

 
 

 

“O menino recompensado” 
“O beijo da palavrinha” 
“A maior Flor do Mundo” 
 
  
 
Gramática 
-Sentido real e sentido figurado  

 
 

 

-Grau superlativo dos adjetivos  

 

 

 

-Pronomes pessoais (forma átona)  

 
 

 

-Advérbio de quantidade e grau  

 
 

-Preposições simples  

 

 

 

-Algumas regras de acentuação gráfica 
e de ortografia 
 

Figuras geométricas  

Ângulos:  

-Ângulos convexos e ângulos côncavos;  

-Ângulos verticalmente opostos;  

-Ângulos nulos, rasos e giros;  

-Critério de igualdade de ângulos;  

-Ângulos adjacentes;  

-Comparação das amplitudes de ângulos;  

-Ângulos retos, agudos e obtusos; 

 
 
Propriedades geométricas:  

-Retas concorrentes, perpendiculares e 

paralelas; retas não paralelas que não se 

intersetam;  

-Retângulos como quadriláteros de ângulos 

retos;  

-Polígonos regulares;  

-Polígonos geometricamente iguais;  

-Planos paralelos;  

-Paralelepípedos retângulos; dimensões;  

-Prismas retos;  

-Planificações de cubos, paralelepípedos e 

prismas retos;  

-Pavimentações do plano;  

 

 

Medida  

Área:  

-Unidades de área do sistema métrico;  

-Medições de áreas em unidades do sistema 

métrico; conversões;  

-Unidades de medida agrárias; conversões;  

-Determinação, numa dada unidade do 

sistema métrico, de áreas de retângulos com 

lados de medidas exprimíveis em números 

inteiros, numa subunidade;  

 

Volume:  

-Medições de volumes em unidades cúbicas;  

-Fórmula para o volume do paralelepípedo 

retângulo de arestas de medida inteira;  

-Unidades de volume do sistema métrico; 

conversões;  

-Relação entre o decímetro cúbico e o litro; 

distrito; 
 
 
 
 À descoberta do ambiente natural 
-Os estados da água; 
-Os fenómenos de transformação da 
água; 
-O ciclo da água; 
 
 
 
À descoberta dos materiais e objetos 
-Experiências com água; 
-Os efeitos da temperatura sobre a 
água; 
-Os materiais sólidos, líquidos e 
gasosos; 
-A dilatação de sólidos, líquidos e gases; 

 
 
À descoberta do ambiente natural 
-A água subterrânea; 
 
 
 
À descoberta dos materiais e objectos 

-O princípio dos vasos comunicantes; 
 
 
 
À descoberta do ambiente natural 
-Os rios; 
 
Aspetos físicos de Portugal: 
-Os principais rios de Portugal; 
-As principais elevações de Portugal; 
 
 
 
À descoberta das inter-relações 
 entre espaços 
 
O contacto entre a terra e o mar: 
-A costa portuguesa; 
-Os aspetos da costa; 
-As marés; 
-A sinalização da costa 



 

 

 

3º PERÍODO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA ESTUDO DO MEIO 

 
Oralidade 
-Participar em atividades de expressão 
oral orientada, respeitando regras e 
papéis 
específicos 
 
Leitura e escrita 
-Organizar os conhecimentos do texto  

 

 

 

-Relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores e 
compreendê-lo  

 
 

 

-Monitorizar a compreensão  

 

 

 

-Elaborar e aprofundar ideias e 
conhecimentos  

 

 
 

-Redigir correctamente  

 

 

 

-Escrever textos narrativos  

 

 

 

-Escrever textos informativos  

 

 
 

-Escrever textos dialogais  

 

 

 

-Escrever textos descritivos  

 
 

 

-Escrever textos diversos 
 
 
Educação Literária 
-Ler e ouvir ler textos literários  

 

 
 

-Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos  

 

 

 

-Ler para apreciar textos literários  

 
 

 

-Ler em termos pessoais  

 

 
 

-Dizer e escrever, em termos pessoais 
e criativos 
 
 “Mistérios” 
 
 
Gramática 
-Recursos estilísticos: adjetivação, 
comparação, personificação e 
repetição 
 

 
 

 
REVISÕES 

 
Geometria e Medida 

 

Medida  

Volume:  

-Medições de volumes em unidades cúbicas;  

-Fórmula para o volume do paralelepípedo 

retângulo de arestas de medida inteira;  

-Unidades de volume do sistema métrico; 

conversões;  

-Relação entre o decímetro cúbico e o litro.  

 

 
RECORDAR CONTEÚDOS DE 3.º ANO 

 

Capacidade 

-Unidades de capacidade do sistema métrico; 

conversões;  

-Medições de capacidades em unidades do 

sistema métrico;  

 

Massa 

-Unidades de massa do sistema métrico; 

conversões;  

-Pesagens em unidades do sistema métrico;  

-Relação entre litro e quilograma; 

 

Tempo 

-Minutos e segundos; leitura do tempo em 

relógios de ponteiros;  

-Conversões de medidas de tempo;  

-Adição e subtração de medidas de tempo;  

 

Dinheiro 

-Adição e subtração de quantias de dinheiro.  

 
 
 
REVISÃO CONTEÚDOS DE 4.º ANO 

 
À descoberta das inter-relações entre a 
Natureza e a sociedade 
 
Principais atividades económicas 
nacionais: 
-A agricultura; 
-A pecuária; 
-A silvicultura; 
-A pesca; 
-A indústria; 
-O comércio, os serviços e o turismo; 
 
 
 
À descoberta dos materiais e objetos 
-A utilização e conservação dos objetos; 
-Experiências com materiais de uso 
corrente; 
-Experiências com electricidade; 

 
 
 
À descoberta das inter-relações entre a 
Natureza e a sociedade 
-A qualidade do ambiente; 
-A poluição: atmosférica e sonora; 
 
 
 
À descoberta dos materiais e objetos 
-Experiências com o som; 
-Experiências com o ar; 
-O ar e a pressão atmosférica; 
-Propriedades comuns dos materiais; 
-Experiências com água: dissolução de 
materiais; 
-A importância da eletricidade; 
 
 
 
À descoberta das inter-relações entre a 
Natureza e a sociedade 
-A qualidade do ambiente; 
-A poluição: dos solos e aquática; 
-A água; 
-A desflorestação; 
-Os parques e as reservas naturais; 


