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Metas Curriculares de Português

“(…) o desenvolvimento do ensino será orientado por Metas

Curriculares cuja definição organiza e facilita o ensino, pois fornece

uma visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende alcançar,

permitindo que os professores se concentrem no que é essencial e

ajudando a delinear as melhores estratégias de ensino.”
(Metas Curriculares de Português, 2012)



1ª atividade

Domínio:  Oralidade

Objetivo:  Escutar para aprender e construir conhecimentos.

Descritores: Identificar informação essencial.

Desenvolvida a partir de uma sugestão de atividades dos manuais adotados 
na escola para o 3º e 4º ano - Projeto Alfa da Porto Editora



Escuta de um texto áudio: 
ouvir as instruções e um texto para responder a questionário

T3



Escuta de um texto áudio: 
ouvir as instruções e um texto para responder a questionário

T4



Escuta de um texto áudio: 
escuta do texto e resposta a questionário

T3



Escuta de um texto áudio: 
escuta do texto e resposta a questionário

T4



Correção e avaliação da atividade

T3



Correção e avaliação da atividade

T4



2ª atividade

Domínio:  Leitura e Escrita

Objetivo:  Ler textos diversos.

Descritores: 
Ler textos informativos
Organizar os conhecimentos do texto

Desenvolvida a partir de uma sugestão de atividades de 
Sim-Sim, I. (2007). O Ensino da Leitura: A compreensão de Textos. ME-DGIDC.



Mobilização de conhecimento prévio sobre o tema: 
preenchimento de um questionário antes de ler o texto

T3



Mobilização de conhecimento prévio sobre o tema: 
preenchimento de um questionário antes de ler o texto

T4



Verificação das conceções: 
preenchimento da segunda coluna do questionário

T3 e T4



Redução da informação a esquema: 
preenchimento do mapa concetual

T3



Redução da informação a esquema: 
preenchimento do mapa concetual

T4



Aprofundamento do conhecimento sobre a temática: 
comparação da informação sobre peixes e golfinhos

T3 e T4



Sintetizar a informação e avaliar a atividade: 
resposta a questionário

T3



Sintetizar a informação e avaliar a atividade: 
resposta a questionário

T4



Conclusão

As atividades que implementamos, permitiu-nos uma vez mais reconhecer a enorme importância e
as inúmeras vantagens das atividades lúdicas no sucesso dos nossos alunos. Contudo,
reconhecemos que para nós docentes é bastante complicado desenvolver materiais e ao mesmo
tempo implementar um projeto de trabalho durante as aulas e que seja direcionado para a
utilização diária de materiais mais lúdicos e diversificados. Conseguimos verificar que ao brincar as
crianças, estas desenvolvem a sua aprendizagem, uma vez que experimentam, descobrem,
inventam, exercitam e assim aprendem com mais facilidade.

Citação: "Se a vida é um jogo e o jogo pode se transformar em brincadeira, por que não viver
brincando e aprender com a brincadeira? "" (MARTINS, 2002).

http://br.monografias.com/trabalhos3/ludico-alfabetizacao-importancia-atividades-
educativas/ludico-alfabetizacao-importancia-atividades-educativas.shtml
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