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PLANIFICAÇÃO SÍNTESE ANUAL – Ano Letivo 2018/ 2019

ELEMENTOS/
PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Números naturais
• Números naturais até 400.
• Contagens.
• Comparação e ordenação de números até 400.
• Numerais ordinais até ao 20.o.
• Cálculo

1ºP
12
semanas

Sistema de numeração decimal
• Ordens decimais: unidades , dezenas e centenas.
• Valor posicional dos algarismos.
• Números pares e números ímpares.
• Comparação e ordenação de números até 400.
Adição e subtração
• Cálculo mental.
• Adições cuja soma seja inferior a 400.
• Subtrações de números até 400.
• Problemas de um ou dois passos envolvendo a adição e
subtração.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Diagnóstica
(No início do ano
letivo)
- Fichas de trabalho
- Fichas de Avaliação

Formativa
(Ao longo do período)
- Observação direta
(Grelhas de registo)
- Diálogos do
quotidiano;
- Trabalhos produzidos;

Representação de conjuntos
• Reunião e interseção de conjuntos.
• Diagramas de Venn.
• Diagramas de Carroll.
Multiplicação
• Sentido aditivo da multiplicação.
• Problemas envolvendo a multiplicação.
• Símbolo «×» e os termos «fator» e «produto».
• Tabuadas do 2 e do 4.
• Dobro e metade.

Localização e orientação no espaço
• Direções no espaço relativamente a um observador.
• Itinerários em grelhas quadriculadas.
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Sumativa
(No final de cada
período)
- Fichas de Avaliação
- Registos de Avaliação
- Questões formuladas
oralmente
- Organização do
caderno diário
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ELEMENTOS/
PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Números naturais
• Números naturais até 800.
• Cálculo

2.ºP
13
semanas

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Avaliação Formativa
(Ao longo do período)

Sistema de numeração decimal
• Ordens decimais: unidades e dezenas.
• Valor posicional dos algarismos.
Números pares e números ímpares.

- Observação direta
(grelhas de registo)
- Trabalhos de pesquisa

Adição e subtração
• Cálculo mental.
• Problemas de um ou dois passos envolvendo a adição e
subtração.
• Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um
número de três algarismos.
• Adicionar dois ou mais números naturais cuja soma seja
inferior a 800.
• Subtrair dois números naturais até 800.
Multiplicação
• Sentido aditivo da multiplicação.
• Tabuadas do 3 e do 6.
• Triplo.
• Tabuadas do 5 e do 10.
• Quíntuplo.
• Problemas de um ou dois passos envolvendo a
multiplicação no sentido aditivo.
Divisão inteira
• Divisão exata por métodos informais.
• Relação entre a divisão exata e a multiplicação.
• Problemas de um passo envolvendo a divisão no sentido
de partilha e de medida.
Números racionais não negativos
• Frações como medidas de comprimentos e de outras
grandezas.
Localização e orientação no espaço
• Direções no espaço relativamente a um observador.
• Itinerários em grelhas quadriculadas.
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- Trabalhos individuais
– Trabalhos em grupo
-Desenvolvimento de
projetos
- Observação do
desempenho dos alunos
na sala de aula
- Questões formuladas
oralmente
- Organização do
caderno diário

Avaliação Sumativa
(Fichas de Avaliação no
final de cada período)
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PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Continução:

2.º P
13
semanas

Figuras geométricas
• Triângulos isósceles, equiláteros e escalenos.
• Quadriláteros.
• Pentágonos e hexágonos.
• Sólidos geométricos: poliedros e não poliedros; pirâmides
e cones.
• Vértice, aresta e face.
Geometria e Medida

•
•
•
•

Comparação de medidas de comprimento.
Subunidades de comprimento.
Unidades do sistema métrico.
Perímetro de um polígono.
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ELEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
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ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

PERÍODO

Números naturais
• Números até 1000.

3.º P
8
semanas

Multiplicação
• Propriedade comutativa da multiplicação.
Problemas de um ou dois passos envolvendo a
multiplicação no sentido aditivo.
Divisão inteira

•

Divisão exata por métodos informais.

•

Relação entre a divisão exata e a multiplicação.

•

Problemas de um passo envolvendo a divisão no
sentido de partilha e de medida.

Medida

•
•
•
•

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Avaliação Formativa
(Ao longo do período)

Sistema de numeração decimal
• Valor posicional dos algarismos.
• Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um
número de três algarismos.
• Adicionar dois ou mais números naturais cuja soma seja
inferior a 1000.
• Subtrair dois números naturais até 1000.

•

ELEMENTOS/

Comparação de medidas de comprimento.
Subunidades de comprimento.
Unidades do sistema métrico.
Perímetro de um polígono.

- Observação direta
(grelhas de registo)
- Trabalhos de pesquisa
- Trabalhos individuais
– Trabalhos em grupo
-Desenvolvimento de
projetos
- Observação do
desempenho dos alunos
na sala de aula
- Questões formuladas
oralmente
- Organização do
caderno diário

Sequências e regularidades
• Sequências e regularidades.
• Generalização.
Avaliação Sumativa

Grandezas e Medida
• Dinheiro.

(Fichas de Avaliação no
final do ano)
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