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     … uma escola de afetos. 

Bibe Amarelo        Área da Expressão e Comunicação 

Domínio: Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Consciência Fonológica  
Fonologia  
Rimas  
Destrava-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. 
 

Reconhecimento e Escrita de 
Palavras  
Escrita 
Grafismos 
Contactos com diversos registos de 
escrita 
Preenchimento de espaços  
Picotagem  
Ilustrações  

sConhecer algumas letras (do seu nome). 
sUsar diversos instrumentos de escrita (lápis, caneta). 
sFazer ilustrações sobre histórias, teatros e/ou situações vividas. 
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     … uma escola de afetos. 

Conhecimento das Convenções 
Gráficas Identificação  
Descrição  

sSaber pegar corretamente num livro. 
sSaber que a escrita e os desenhos transmitem informações. 
sIdentificar a capa e as folhas de álbuns narrativos. 
sConhecer o sentido direcional da escrita (da esquerda para a direita e de cima para 
baixo). 
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). 

Compreensão de Discursos 
Orais e Interação Verbal 
Estimulação para a leitura 
Histórias 
Slides 
Teatro de fantoches 
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. 

 


