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1ª AULA

▪ Domínio          Leitura e escrita

▪ Objetivo            Ler textos diversos

Apropriar-se de novos vocábulos

▪ Descritor          Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos 
(leitura funcional) 

Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas         
do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e conhecimento 
do mundo. 



Percurso da aula

Brainstorming O Sr. Amílcar



Calendário 2014

Horário (Resende 118)

Sessões de cinema

Embalagem de Ice Tea



Bilhete de avião

Receita (pacote de massa)Caixa de medicamento

Bilhete de comboio



Reflexão da primeira aula

Pontos positivos
- Desenvolver trabalho de pares
- Leitura funcional em diferentes suportes do quotidiano
- Motivação dos alunos
- Abordagem interdisciplinar

Pontos a melhorar
- Aumentar a frequência deste tipo de atividades, de forma a facilitar familiarização  

com este género de tarefa
- Adequar o tempo de realização à tarefa
- Ficha de trabalho demasiado exigente



2ª AULA

▪ Domínio          Oralidade

▪ Objetivo          Produzir um discurso oral com correção

Escutar discursos breves para aprender a construir conhecimentos

Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o interlocutor 
(3º ano)

▪Descritor          Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente  mais

variado 

Apropriar-se de novas palavras, depois de ouvir uma exposição sobre um tema

Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 min) sobre um tema, com recurso eventual a 
tecnologias de informação (3º ano)



Leituras do Sr. Amílcar

Trabalho corrigido



Apresentação dos trabalhos 

realizados na primeira aula.



Final da apresentação dos alunos Realização da ficha de escuta ativa



Reflexão da segunda aula

Pontos positivos
- Motivação pela partilha do seu trabalho
- Desenvolvimento de apetências relacionadas com a comunicação    oral
- Utilização de vocabulário adequado ao contexto 
- Ficha de trabalho adequada à escuta ativa 

Pontos a melhorar
- Reforçar apetências relacionadas com a comunicação oral 
- Selecionar informação relevante a comunicar 
- Necessidade de muita orientação por parte do professor para transmissão      

das informações mais importantes 


