
 

 

DEPARTAMENTO DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 4º ANO 

1.º Semestre-4ºano-Português  

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

ORALIDADE 

Informação essencial 

Reconto oral 

Recado 

Informação implícita 

Planificação de discurso 

Ideia-chave 

Convite 

Aviso 
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LEITURA E ESCRITA 

Texto narrativo: descritivo, fábula, lenda, conto tradicional 
Biografia 
Retrato físico e psicológico 
Folheto informativo 
Texto dramático 
Sinal de pontuação: dois pontos e vírgula 
Ortografia: o ou u,por que, porque, porquê 
Entrevista 
Convite 
Aviso 
Texto de dicionário 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura orientada 
Texto oral e texto escrito 
Poesia 
Estrofe, verso e rima 
Onomatopeias 
Texto oral e texto escrito 
 

GRAMÁTICA 

Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo 
Palavras agudas, braves e esdrúxulas 
Conjugações verbais 
Radical, sufixo e prefixo 
Frase afirmativa e negativa 
Sinónimos e antónimos 
Plural de nomes e adjetivos 
Feminino de nomes e adjetivos 
Sujeito e predicado 
Grau dos nomes: aumentativo e diminutivo 
Tempos verbais do modo indicativo 
Pronomes pessoais (forma átona) 
Graus dos adjetivos 
Radical, prefixo e sufixo 
 

 

 

 

 

 



 
 

2.º Semestre – 4ºano- Português 

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

ORALIDADE 

 

 

Facto e opinião 

Regras e papéis de interação oral 

Instruções, indicações 

Pergunta Graus de formalidade 

Instruções, indicações 

Ideia principal 

Articulação, acento, entoação, pausa 

Frase simples e complexa 
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LEITURA E ESCRITA 

Texto narrativo 
Notícia 
Poesia 
Carta 
Texto dramático 
Texto narrativo: argumentativo 
Texto narrativo com diálogo 
Texto informativo 
Texto descritivo 
Texto de enciclopédia 
Banda desenhada 
Sinal de pontuação: reticências 
Ortografia: fui ou foi; ão ou am; se não, senão; há ou à; queria ou 
cria 
Informação implícita 
Mapa/legenda 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Leitura orientada 
Texto oral e texto escrito 
Poesia 

GRAMÁTICA 

Pronomes possessivos 
Formação de palavras por união de palavras 
Expansão e redução de frases 
Pronomes demonstrativos 
Preposições 
Modo imperativo 
Discurso direto e discurso indireto 
Classes de palavras 
Sujeito e predicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.º Semestre e 2º semestre – 4ºano - Matemática 

Domínio/Tema Tópicos e Sbtópicos Aulas Previstas 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números naturais 

Adição, subtração, multiplicação e divisão 

Resolução de problemas 

Números racionais não negativos 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 
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GEOMETRIA E MEDIDA 

Localização e orientação no espaço 
Figuras geométricas 
Ângulos 
Medida: 

• Comprimento e área 

• Volume e capacidade 

• Massa 

• Dinheiro 

• Tempo 
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 
 
 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO 
DE DADOS 

Representação e interpretação de dados 
Resolução de problemas 
Raciocínio matemático 
Comunicação matemática 
 

 

1.º Semestre e 2º Semestre – 4ºano -Estudo do Meio 

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

SOCIEDADE 

-  Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da 
História de Portugal, destacando a formação de Portugal, a época da 
expansão marítima, o período filipino e a restauração, a Implementação 
da República e o 25 de Abril.  
- Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com 
os factos relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes 
documentais. 
- Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de 
liberdades e direitos.  

- Reconhecer a importância da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

- Conhecer o número de Estados pertencentes à União 

Europeia. 

- Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários 
ou de longa duração. 
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NATUREZA 

-Conhecer os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor e 
reprodutivo. 
- Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
- Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo.  
- Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos. 
- Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de 
diversas formas.  
- Utilizar representações cartográficas para localizar formas de relevo, 
rios, lagos e lagoas em Portugal.  
- Comparar diferentes formas de relevo de Portugal. 
- Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais na 
orientação, localização e deslocação à superfície da Terra. 
- Reconhecer alguns fenómenos naturais como manifestações da 
dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes 
modificadores da paisagem.  
- Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo 
com as suas propriedades e exemplificar a sua aplicabilidade.  
- Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região, comparando 
com os de outras regiões.  
- Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano. 
 

TECNOLOGIA 

- Comparar diversos materiais, através dos circuitos elétricos, 

indicando se são isoladores ou condutores elétricos, e discutir as 

suas aplicações, bem como as regras de segurança na sua 

utilização. 

- Identificar objetos tecnológicos, utilizados no passado e no 

presente, relacionando-os com os materiais utilizados no seu 

fabrico, para constatar permanências e evoluções. 

- Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a 

evolução da sociedade. 

- Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou 

reciclagem de materiais. 

SOCIEDADE 
NATUREZA  

TECNOLOGIA 

- Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, 

nacional, etc.- identificando na paisagem elementos naturais e 

vestígios materiais do passado, costumes, tradições, símbolos e 

efemérides. 

- Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos 

com a distribuição espacial de fenómenos humanos a diferentes 

escalas. 

- Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de 

bens com alterações na qualidade do ambiente, reconhecendo a 

necessidade de adotar medidas individuais e coletivas que 

minimizem o impacto negativo.  

- Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com 

segurança, respeito e responsabilidade, tomando consciência de 

que o seu uso abusivo gera dependência. 

-Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber comunicá-los, reconhecendo como se 

constrói o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.º Semestre e 2º semestre-4ºano- Artes Visuais 

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 
 

-Observar os diferentes universos visuais, tanto do património 
local como global, utilizando um vocabulário específico adequado. 
- Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais. 
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INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

- Dialogar sobre o que vê e sente. 

- Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual. 

- Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 

visuais. 

- Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do 

gosto. 

- Captar a expressividade contida na linguagem das imagens. 

- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo. 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

- Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas 

de expressão nas suas experimentações.  

- Experimentar possibilidades expressivas dos materiais e das 

diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e 

situações. 

- Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva 

das suas produções. 

- Utilizar vários processos de registo de ideias. 

- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de argumentação. 

 

 

1.º Semestre e 2º semestre – 4ºano – Educação Artística - Dança 

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 
 

- Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 
corpo. 
- Utilizar movimentos do corpo com diferentes relações. 
- Identificar diferentes estilos e géneros do património 
cultural e artístico. 

- Relacionar a apresentação de obras de dança com o 
património cultural e artístico. 

 

 

36 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

- Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho 
artístico.  
- Interpretar o seu papel coreográfico. 
-Interagir com os colegas. 
- Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de 
dança observados em diferentes contextos. 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

- Recriar sequências de movimentos. 
-Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas a partir de estímulos, ações e/ou temas. 
- Criar pequenas sequências de movimento. 
-Apresentar soluções diversificadas na exploração, 
improvisação, transformação, seleção e composição de 
movimentos. 
- Inventar símbolos gráficos para representação de sequências 
de dança. 

 



 
 

1.º Semestre e 2º semestre – 4ºano – Educação Física 

Domínio/Tema Subtema Disciplina 

BLOCO 3 
 

Ginástica 
Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 
sequências no solo e em aparelhos. 
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BLOCO 4 

Jogos 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as 
qualidades motoras na prestação, às possibilidades oferecidas 
pela situação de jogo e ao objetivo. 

BLOCO 7 

Percursos na Natureza 
Realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, 
de acordo com as características do terreno e os sinais de 
orientação, colaborando com os colegas e respeitando as 
regras de segurança e preservação do ambiente. 
 

 

 

1.º Semestre e 2º semestre-4ºano- Educação Artística- Música 

Domínio/Tema Subtema Aulas Previstas 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 
 

- Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais tímbricas e de textura. 
- Utilizar vocabulário e simbologias para descrever e comparar 
diversos tipos de sons. 
- Partilhar as músicas do seu quotidiano e debater sobre os 
diferentes tipos de música. 
- Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e 
multimédia utilizando vocabulário apropriado. 
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INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas usando a voz. 

- Cantar, a solo e em grupo, canções com características 
musicais e culturais. 
- Realizar sequências de movimentos corporais. 
-  Comunicar através do movimento corporal. 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

- Experimentar sons vocais de forma a conhecer as 
potencialidades da voz como instrumento musical. 
- Explorar fontes sonoras diversas. 
- Improvisar pequenas sequências melódicas. 
- Criar ambientes sonoros. 

 

1.º/2º Semestre – 4ºano 

Domínio/Tema Subtema Disciplina 

 
Consolidação das aprendizagens  
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de competências no 
domínio das disciplinas Matemática e 
Português 
 

 

Consolidar as aprendizagens efetuadas 
nas áreas curriculares, através da 
realização de exercícios práticos de 
aplicação / treino dos conhecimentos / 
conteúdos estudados. 
 

 

Exercício das suas competências no 
domínio das linguagens básicas-leitura 
/escrita e Matemática. 
 
 

 

Apoio ao 
Estudo 

 



 
 

 

Aquisição de hábitos de estudo e 
trabalho. 
 
 
Cooperação 
 

 

 

 
Apoio a alunos 
 
 

 

 

Atenção/concentração/autonomia 
 
 
TIC 
 
 

Desenvolver métodos e hábitos de estudo 
autónomo e responsável, como recurso a 
estratégias diversificadas e personalizadas. 
 
Desenvolver capacidades de trabalho em 
grupo e de entreajuda. 
 
 
Apoio aos alunos com mais dificuldades, 
através de trabalhos adequados à 
superação das mesmas. 
 
 
Melhorar a atenção, concentração e 
autonomia. 
 
 
Recorrer às tecnologias da informação e 
comunicação, para consolidar 
aprendizagens. 
 
 

 

1.º Semestre / 2º Semestre-4ºAno 

Domínio/Tema Subtema Disciplina 

 
I.MEDIA 
 
 

 

 

II.SEXUALIDADE 
 
 
 
III 
INTERCULTURALIDAD
E 
 
 
IV RISCO e 
SEGURANÇA 
 

 

 

 

 

No decorrer do 1º e 2ºsemestre em articulação com temáticas 
trabalhadas nas disciplinas de Português e Estudo do Meio 

 
Cidadania e 

desenvolvim

ento 

Disciplina 

Transversal 

 


