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Ano Letivo 2022/2023 

 

ROTEIRO ANUAL 

EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO/LINGUAGEM 

ORAL E ABORDAGEM À 

ESCRITA 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS/APRENDIZAGENS A PROMOVER AO LONGO DO ANO LETIVO 

Linguagem Oral- Comunicação Oral 

Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação 

Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação (produção e funcionalidade 

Consciência Linguística 

Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as palavras 

(Consciência Fonológica) 

Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra) 

Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, explicitando as razões 

dessa correção (Consciência Sintática) 

Abordagem à Escrita/Funcionalidade da Linguagem Escrita e sua Utilização em contexto 

Identificar funções no uso da leitura e da escrita 

Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e interações com 

outro 

Abordagem à Escrita-Identificação de Convenções da Escrita 

Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras 

Aperceber-se do sentido direcional da escrita 

Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral 

Abordagem à Escrita- Prazer e Motivação para ler e escrever 

Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e satisfação 

Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a escrita, associadas ao seu valor e 

importância 

 

 

   



Sentir-se competente e capaz de utilizar a leitura e a escrita, mesmo que em formas muito iniciais 

e não convencionais. 

Nota: No Pré-escolar todas as áreas de conteúdo são trabalhadas transversalmente, ao longo do ano letivo. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita- o desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar, como 

instrumento de expressão e comunicação que a criança vai progressivamente ampliando e dominando, nesta etapa de seu processo 

educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, a emergência da linguagem escrita, através do contato e uso da leitura e da escrita em 

situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 


