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Disciplinas Conteúdos / Domínios 

Português 

Oralidade 
Leitura e escrita 
Gramática  
Educação Literária - Rosa, minha irmã Rosa ou Chocolate à chuva de Alice Vieira ou Pedro Alecrim 
de António Mota; Ulisses de Mª Alberta Menéres; A Nau Catrineta e A Bela Infanta de Almeida 
Garrett; As Naus de Verde Pinho de Manuel Alegre; Contos de Grimm de Irmãos Grimm (2 contos); 
Os Piratas – Teatro de Manuel António Pina; Primeiro Livro de Poesia - sel. de Sophia de M. B. 
Andresen (6 poemas de autores portugueses e 6 poemas de autores lusófonos); 4 textos: Ali Babá 
e os Quarenta Ladrões (adapt. de António Pescada) e Robinson Crusoé de Daniel Defoe. 

Inglês 

 
Compreensão oral 
Leitura 
Interação oral 
Produção Oral 
Escrita 
Intercultural: celebrações, festividades e cultura anglo-americana; identificação pessoal (nome, 
apelido, ocupação, idade, direção, número de telefone, países, nacionalidades, descrição física e 
psicológica, família, animais de estimação, profissões, passatempos e tempo livre em família); 
rotinas diárias, atividades de fim-de-semana; rotina escolar e espaços escolares, objetos da sala de 
aula, descrição da escola, atividades extracurriculares e desportivas, clubes, visitas de estudo, 
lugares públicos e serviços 
Léxico e gramática: pronomes pessoais, pronomes e determinantes possessivos, números de 100 a 
1000, nomes contáveis e não contáveis, plurais, advérbios de frequência, pronomes interrogativos, 
question tags, preposições de tempo, caso possessivo, presente simples, presente contínuo, 
passado simples-verbos regulares 
 
 
 

História e 
Geografia de 

Portugal 

PORTUGAL - do século XVIII ao século XIX 
PORTUGAL – do século XX  
PORTUGAL- de hoje 

 
 

        

Ano letivo:  2015 / 2016   Ano de esc.: 6 º ano 
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Disciplinas Conteúdos / Domínios 

Matemática 

Números naturais 

Potências de expoente natural 

Figuras geométricas planas 

Perímetro e áreas 

Relações e regularidades 

Sólidos geométricos 

 Volumes de sólidos 

Isometrias do plano 

Representação e interpretação de dados 

Números racionais 

Ciências 
Naturais 

Processos vitais comuns as seres vivos: 
       -Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais e nas plantas 
        -Transmissão de vida: nos animais e nas plantas 
Agressões do meio e integridade do organismo 
         -Microrganismos         
         Higiene e problemas sociais 
 

Educação 
Visual 

Geometria 
Cor 
Espaço 
Património 
Discurso 

Educação 
Tecnológica 

Tecnologia e objeto técnico 
Medições 
Matérias e materiais 
Comunicação tecnológica 
Movimentos 
Fabrico e construção 
Estruturas 
Processos de utilização 
 

Educação 
Musical 

Timbre 
Dinâmica 
Altura 
Ritmo 
Forma 

Educação 
Física 

Basquetebol 
Andebol 
Badminton 
Ginástica de solo e de aparelhos 
Futsal 
Voleibol 
Atletismo 
Ténis de campo  
Conteúdos alternativos: Ténis de mesa, Luta, Escalada e Orientação 
 

E.M.R.C. 

A Pessoa humana 
Jesus, um Homem para os outros 
A partilha do pão 

 


