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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das competências do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem 

como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e de 

aprendizagem e torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e permitindo-lhes serem 

construtores dos seus saberes. 

 Atualmente, o novo enquadramento legal previsto pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, permite aos Agrupamentos elaborarem Planos 

de Inovação que assentem no reconhecimento da necessidade de promover um ensino de qualidade, promotor de aprendizagens significativas e 

capaz de dar resposta aos desafios que o mundo de hoje coloca. 

 Deslocalizar o processo de ensino e de aprendizagem de metodologias mais tradicionais é fundamental. É indispensável contemplar, e de modo 

sistemático, vertentes mais pró-ativas e práticas do trabalho académico, apostando num modelo de desenvolvimento de competências que 

mobilize o conhecimento e que o relacione com a vida quotidiana. Propõe-se dar destaque a metodologias ativas, nomeadamente a metodologia 

de projeto, assim como atividades de caráter prático: “aprender fazendo”. 

 No âmbito do Plano de Inovação aprovado foi criada esta nova disciplina, em que os saberes teóricos e práticos do currículo estão 

mais profundamente inter-relacionados, propondo uma vertente de trabalho mais prática e centrada no aluno, em articulação entre 

o 1.º e 2.º ciclos. 

 

 

 



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS           ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS                                                                   1.º CICLO       MAGIA DA PALAVRA                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS 

ALUNOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS           ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS                                                                   1.º CICLO       MAGIA DA PALAVRA                                             

  

OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve competências de: 

Utilizar com proficiência diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (materna 

e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à 

ciência. 

Aplicar estas linguagens adequadamente aos diversos contextos comunicativos tanto em 

ambientes analógicos quanto digitais. 

Compreender e expressar-se nas modalidades oral, escrita e visual. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Reconhecer os significados contidos nos diversos produtos linguísticos, literários, 

musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e científicos e gerar novos sentidos.  

- Usar linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar para construir 

conhecimento. 

- Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e 

sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve as competências de: 

Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 

competição. 

Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede. 

Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 

diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 

sociedade.  

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Reconhecer, expressar e gerir emoções; 

- Estabelecer objetivos e dar resposta a necessidades pessoais e sociais; 

- Atingir os objetivos através da interação em grupos de várias naturezas; 

- Reconstruir relações com os outros e mantê-las, em contexto de colaboração e 

cooperação de interajuda; 

- Resolver problemas relacionais pacificamente através do aprofundamento da empatia e 

do sentido crítico. 

- Valorizar a diversidade de perspetivas;  

- Debater, argumentar, negociar e colaborar em consenso, com o objetivo de criar 

relações que permitam desenvolver esforços comuns para atingir os objetivos; 

      - Promover a criatividade e a inovação. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 

 

O aluno desenvolve as competências de: 

Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais. 

Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte. 

Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, 

pelo contacto com os diversos universos culturais. 

Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Desenvolver o sentido estético e a noção de belo; 

- Desenvolver a expressividade pessoal e social; 

- Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte; 

- Valorizar manifestações culturais das comunidades; 

- Apreciar criticamente as realidades artísticas; 

- Dominar processos técnicos e performativos envolvidos na criação artística; 

- Participar autonomamente em atividades artísticas e culturais (a vários níveis: como 

público, criador ou intérprete). 
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PORTUGUÊS 
ORGANIZADOR 

Domínio 
AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

O aluno deve ser capaz de: 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 

ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
(Exemplos de ações a desenvolver na disciplina) 

1 - ORALIDADE: 
Compreensão e 

Expressão 

 No domínio da 

oralidade 
(compreensão e 
expressão), os 

alunos deverão estar 
aptos a: 

Interagir com 
adequação ao 
contexto e a diversas 

finalidades 
(nomeadamente 

reproduzir pequenas 
mensagens, cumprir 
instruções, 

responder a 
questões, exprimir 
opinião, partilhar 

 • Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a 

diversas finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas 
mensagens, cumprir instruções, responder a questões). 

 • Identificar informação essencial em textos orais sobre temas 

conhecidos. 

•   Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação 

de perguntas, de afirmações e de pedidos. 

• Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com 

uma articulação correta e natural das palavras. 

  •  Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 

  

 

 
 

 
 
 

 

• Compreensão de textos em diferentes suportes 

audiovisuais para: 

  • Registo de informação relevante (por meio de 

desenho, de esquema, de reconto, de 
paráfrase);  

• Produção de discursos preparados para 

apresentação a público restrito (à turma, a colegas 

de outras turmas) com diferentes finalidades: 

 • Recontar histórias lidas em livros; 

 • Narrar situações vividas ou imaginadas; 

• Realização de percursos pedagógico-didáticos 

interdisciplinares, com Matemática, Estudo do Meio 

e Expressões. 
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ideias e 
sentimentos).  

 

2 - LEITURA 

No domínio da 

leitura, pretende-se 
que os alunos 

adquiram: 

Um domínio 
progressivamente 

mais seguro da 
compreensão dos 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 

3 - ESCRITA 

 
 

  

• Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas 

e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes 
posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 

maiúscula, em resposta ao nome da letra. 

• Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto. 

• Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta 

e prosódia adequada. 

• Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos associados 

e diferentes finalidades (lúdicas, estéticas, informativas) 

 
 

 
 
 

 

• Representar por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de 
diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

 
 

 
 

• Manipulação de unidades de sentido como: 

• Segmentar textos; 

• Reconstituição de textos; 

• Realização de diferentes tipos de leitura em voz 

alta. 

• Compreensão de textos através de atividades que 

impliquem: 

•  Mobilização de experiências e saberes; 

• Localizar informação explícita 

• Aquisição de saberes relacionados com a 

organização do texto própria do género a que 

pertence (narrar, descrever, informar); 

• Realização de percursos pedagógico-didáticos 

interdisciplinares com Estudo do Meio, Matemática 
e Expressões. 

 

•Aquisição de conhecimento relacionado com o 

alfabeto e com as regras de escrita; 
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Na escrita, pretende-
se um progressivo 

domínio da: 

competência da 
escrita, que inclua 

saber escrever 
pequenos textos 
para a apropriação 

progressiva das 
dimensões gráfica, 

ortográfica e 
compositiva da 
escrita. 

  

 

 

 

4 - EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

No domínio da 

Educação literária, 
pretende-se que os 

alunos se 
familiarizem e 

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 
silábica, aplicando regras de correspondência fonema grafema. 

• Identificar especificidades gráficas do texto escrito 
(direcionalidade da escrita, gestão da mancha gráfica – margens, 
linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra).  

• Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva e 
através de digitação num dispositivo eletrónico, utilizando 
adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto final, 

vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação.  

• Planificar, redigir e rever textos curtos com a colaboração  do 

professor. 

• Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções, 
escrever legivelmente com correção (orto)gráfica e com uma 

gestão correta do espaço da página. 

 

 

• Manifestar ideias, emoções e apreciações pela escuta ativa de 
obras literárias e textos da tradição popular. 

• Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face aos textos 

ouvidos. 

• Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, 

trava-línguas e em outros textos ouvidos. 

• Consciencialização da existência de diferentes 

modos de organizar um texto, tendo em conta 

finalidades como narrar, descrever, informar; 

• Variações de textos fazendo manipulações quanto 

à extensão de frases ou segmentos textuais; 

• Planificação, produção e divulgação de informação 

escrita pelos alunos; 

• Revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os 

objetivos iniciais, para detetar fragilidades e para 

aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 

• Realização de percursos pedagógico-didáticos 

interdisciplinares com Estudo do Meio, Matemática 

e Expressões. 

 

 

● Aquisição de saberes (noções elementares de 

géneros como contos de fadas, lengalengas, 

poemas) proporcionados por: 

 •   escuta ativa;  

  •  leitura; 
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contactem com 
literatura de 

referência, 
estabeleçam uma 
relação afetiva e 

estética com a 
literatura e com 
textos literários orais 

e escritos através de 
uma experimentação 

artístico-literária que 
inclua ouvir, 
desenhar, ler, 

escrever, dramatizar, 
representar, recitar, 

recontar, apreciar. 

• Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de 

género contos de fadas, lengalengas, poemas, etc), em 

elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações) 

• Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, 
intenções e emoções de personagens, tema e assunto; mudança 

de espaço) e poemas. 

• Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências 
reveladoras da compreensão de ideias, de eventos e de 

personagens. 

• (Re)contar histórias. 

• Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e 

poemas memorizados, de modo a incluir treino de voz, dos 
gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

 

 

 

 

 

 

 

• Compreensão de narrativas literárias com base 

num percurso de leitura que implique 

• Imaginar desenvolvimentos narrativos; 

• Antecipar ações narrativas; 

• Mobilizar conhecimentos sobre a língua e 

sobre o mundo para interpretar expressões e 

segmentos de texto; 

• Justificar as interpretações; 

• Questionar aspetos da narrativa. 

• Valorização da leitura por meio de atividades que 

impliquem: 

• Criar e/ou desenvolver o hábito de ler; 

• Dramatizar, recitar, ler expressivamente, 

recontar, recriar; 

• Exprimir reações de leitor; 

• Avaliar situações, comportamentos, modos 

de dizer, ilustrações, entre outras dimensões; 

• Persuadir colegas para a leitura de livros 

escolhidos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

A implementação do presente documento não dispensa o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para o ciclo(s)/ nível de ensino a que reporta 

e que estejam previstas na matriz curricular-base, pelo que o cumprimento do mesmo implica uma constante articulação com a titular da turma. 

  

  

  

  

  

  

  

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação 


