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     … uma escola de afetos. 

Bibe Azul            Área da Expressão e Comunicação  

Domínio: Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Consciência Fonológica 
Fonologia  
Rimas  
Trava-línguas 
Adivinhas  
Poesias  
Canções  

sReproduzir rimas e aliterações. 
sSegmentar silabicamente palavras. 
sReconstruir palavras por agregação de sílabas. 
sReconstruir sílabas por agregação de sons da fala (fonemas) 
sIdentificar palavras que começam ou acabam com a mesma sílaba. 
sSuprimir ou acrescentar sílabas a palavras. 
sIsolar e contar palavras em frases. 

Articulação 
Acentuação 
Entoação 
Pausa  

sArticular corretamente palavras, incluindo as de estrutura silábica mais complexa (grupos consonânticos) 

Campo semântico 
Campo lexical 

sApropriar-se de novos vocábulos 
sAssociar palavras ao seu significado (palavras novas). 
sIdentificar palavras desconhecidas (palavras novas). 
sUsar o vocabulário adequado ao tema e à situação. 

Reconhecimento e Escrita de 
Palavras  

sReconhecer as palavras escritas do seu quotidiano. 
sSaber onde começa e acaba a palavra. 
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Comunicação Escrita 
Grafismos 
Contactos com diversos registos de 
escrita 
Atividades práticas (recorte, 
preenchimento de espaços, picotagem) 
de reconhecimento de cada vogal e 
consoante 
Ilustrações  
 

sSaber isolar uma letra. 
sConhecer as letras (do seu nome). 
sUsar diversos instrumentos de escrita (lápis, caneta). 
sEscrever o seu nome. 
sReproduzir escrita silábica (gato, bota). 
sReconhecer as vogais e consoantes.  
sFazer ilustrações sobre histórias teatros e/ou situações vividas. 

Conhecimento das Convenções 
Gráficas  
Identificação  
Descrição  
 

sSaber pegar corretamente num livro. 
sIdentificar a capa, a contracapa, as guardas, as folhas de álbuns narrativos. 
sAtribuir significado à escrita em contexto. 
sSaber que as letras correspondem a sons (princípio alfabético). 
sSaber orientar um rótulo sem desenhos. 
sDistinguir letras de números. 
sPredizer acontecimentos numa narrativa através das ilustrações. 
sUsar desenhos, garatujas ou letras para fins específicos (fazer listagens; enviar mensagens; 
escrever histórias). 
sIdentificar e reproduzir as letras maiúsculas e minúsculas. 

Direcionalidade da escrita sConhecer o sentido direcional da escrita (da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

Escrita sSaber que a escrita e os desenhos transmitem informações. 
sUsar adequadamente os instrumentos da escrita. 
sUtilizar a linha de base como suporte da escrita. 
sUsar adequadamente maiúsculas e minúsculas. 
sAssinalar a mudança de parágrafo. 
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sAplicar regras dos sinais de pontuação 
sEscrever legivelmente, e em diferentes suportes (quadro, papel, computador) palavras e frases. 
sDominar as técnicas para usar o teclado de um computador: escrita de pequenas frases ditadas. 

Compreensão de Discursos 
Orais e Interação Verbal 
Estimulação para a leitura 
Histórias 
Slides 
Teatro de fantoches/dedoches 
Biblioteca livre/orientada 
Interpretação 
Compreensão 
Descrição  

sFazer perguntas e responder, demonstrando que compreendeu a informação transmitida 
oralmente. 
sSaber questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa. 
sRelatar e criar experiências e papéis. 
sDescrever acontecimentos, narrar histórias com a sequência apropriada, incluindo as principais 
personagens. 
sRecontar narrativas ouvidas ler. 
sDescrever pessoas, objetos e ações.  
sPartilhar informação oralmente através de frases coerentes. 
sIniciar o diálogo, introduzindo um tópico e mudando de tópico. 
sAlargar o capital lexical, explorando o som e o significado de novas palavras. 
sUsar nos diálogos palavras que aprendeu recentemente. 
sRecitar poemas, rimas e canções. 
sManifestar ideias, sensações e sentimentos pessoais, suscitados pelos discursos ouvidos (uma 
audição musical, uma peça de teatro, notícias, anúncios publicitários, histórias) 

Entoação e ritmo sRespeitar regras de entoação e ritmos adequados (Diferentes tipos de enunciados: “a rir”, 
”zangado”, “uma pergunta”, etc.) 

Intencionalidade comunicativa: 
Pergunta, pedido, aviso, recado e 
instrução 

sProduzir discursos com diferentes finalidades e de acordo com intenções específicas (Formular 
pedidos, perguntas, avisos, recados e instruções; partilhar ideias, sensações e sentimentos 
pessoais; relatar, recontar, contar e descrever). 

Regras e papéis de interação 
oral 

sParticipar em atividades de expressão orientada respeitando regras e papéis específicos (jogos 
de simulação e dramatização onde as crianças assumem diferentes papéis: médico; vendedor, etc. 
): Ouvir os outros; esperar a sua vez e respeitar o tema. 
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Aprender a Ler  
 
Cartilha Maternal João de Deus 

sAprender a ler as lições da Cartilha Maternal João de Deus segundo o método João de Deus. 
sDistinguir letra, palavra e texto. 
sIdentificar os sons da palavra e estabelecer as correspondências som/letra; letra/som. 
sLocalizar letras em diferentes contextos e suportes Ex.: rodear em textos letras e fonemas). 

Leitura  sLer palavras, frases e pequenos textos. 

Obter Informação  
Funções da leitura 

sIdentificar as funções da leitura (para que serve ler, por ex.: através de um passeio in loco pelo 
jardim-escola). 
sAntecipar conteúdos (Ex.: atividades a desenvolver antes da leitura do texto: adivinhar o 
conteúdo do texto com base no título, nas ilustrações, etc.). 

Organizar o Conhecimento 
Técnicas de localização da 
informação: palavra-chave, formas 
de destaque (negrito, itálico, 
sublinhado) 

sUtilizar técnicas simples de consulta de informação em diferentes suportes (convencional ou 
digital). 

Identificação: título, capa, 
contracapa, lombada, ilustração, 
ilustrador e autor 
Interpretação: assunto, ideia 
principal e questões 
 

sIdentificar o sentido global dos textos. 
sIdentificar o tema central. 
sLocalizar a informação pretendida. 
sSeguir instruções escritas para realizar uma ação. 
sResponder a questões sobre o texto. 
sFormular questões sobre o texto. 
sMemorizar peças de informação. 
sCompreender melhor (reler para resolver problemas de compreensão). 

Leitura em voz alta sLer pequenas frases/textos em voz alta para diferentes públicos. 

 

 


