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PLANIFICAÇÃO – ESTUDO DO MEIO -  1.º ANO 

                  1º Período                                                                                                                mês - setembro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 

À descoberta de si mesmo 
 
 

-Conhecer a sua identificação pessoal.  
 
-Reconhecer a utilidade dos 
documentos de identificação pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Promover estratégias que 
requeiram/induzam por 
parte do aluno a aceitação 
e o respeito por diferenças 
de características, crenças 
ou opiniões;  
 
Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com 
outros, apoiar terceiros em 
tarefas, dar sugestões para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
de colegas;  
  
 
 
 

 

 
. Ficha de Diagnóstico 
 
- Grelhas de 
Observação. 

 
14 a 28 setembro 

 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os alunos colocam e 
analisam questões a 
investigar, 
distinguindo o que se 
sabe do que se 
pretende descobrir. 
Definem e executam 
estratégias 
adequadas para 
investigar e 
responder às 
questões iniciais. 
Analisam 
criticamente as 
conclusões a que 
chegam, 
reformulando, se 
necessário, as 
estratégias adotadas. 
 
  

 
 
Comunicador 
(A,B,D,E e H) 
 
Respeitador da 
diferença do outro 
(A, B,E,F e H) 
 
 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
Criativo 

(A, C, D, J) 
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                  1º Período                                                                                                                mês - outubro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta dos outros e das 
instituições 
 
-Estabelecer relações de parentesco e 
reconhecer que existem diferentes 
estruturas familiares. 

 
 
 
 
À descoberta das interrelações entre 
espaço 
Relacionar espaços da sua vivência 
com diferentes funções, 
estabelecendo relações de identidade 
com o espaço. 
 
-Identificar, com base na observação 
direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem do local onde 
vive, tendo como referência a posição 
do observador e de outros elementos 
da paisagem. 
 
 
 
 

 
 
Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno, designadamente 
imaginar hipóteses, criar um 
objeto ou solução face a um 
desafio;  
  
Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno 
tarefas de pesquisa sustentada 
por critérios, com apoio inicial 
do professor à sua 
concretização, e com 
autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte 
do aluno a aceitação e o 
respeito por diferenças de 
características, crenças ou 
opiniões;  
 
Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno, 
com o apoio do professor à sua 
concretização, a elaboração de 
planos e esquemas simples e a 
promoção do estudo 

 
 
. Ficha Formativa 
 
- Grelhas de Observação 
 
 
-Fichas de avaliação 
 

 
1 a 31  

outubro 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os alunos 
observam, 
analisam e 
discutem ideias, 
processos ou 
produtos 
centrando-se em 
evidências. Usam 
critérios para 
apreciar essas 
ideias, processos 
ou produtos, 
construindo 
argumentos para 
a fundamentação 
das tomadas de 
posição. 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
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À descoberta dos materiais e dos 
objetos 
 
-Pesquisar as propriedades dos 
materiais, tais com dureza, 
flexibilidade, brilho, transparência, 
capacidade de flutuar, solubilidade, 
suscetibilidade magnética…, que os 
leva a serem utilizados de 
determinado modo.  
 
-Explorar objetos procurando, 
livremente, maneiras de os agrupar, 
montar, desmontar, ligar, sobrepor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

autónomo, identificando quais 
os obstáculos e formas de os 
ultrapassar;  
  
Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas, 
dar sugestões para melhoria ou 
aprofundamento de ações de 
colegas;  
  
Promover estratégias e modos 
de organização das tarefas que 
impliquem por parte do aluno, 
com o apoio do professor à sua 
concretização:  
  
Promover estratégias que 
induzam ações solidárias para 
com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua 
organização e atividades de 
entreajuda;  
 
 
 
 
 
 
 
 

(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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1º período                                                                                                                                                                                                                          mês - novembro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta de si mesmo  

- Comparar as características 
morfológicas do seu corpo com as de 
outras pessoas, identificando 
semelhanças e diferenças. 
 
- Verificar alterações morfológicas que 
se vão operando ao longo das etapas 
da vida humana. 
 
- Avaliar situações e comportamentos 
de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva em diversos 
contextos – casa, rua, escola, e meio 
aquático - e propor medidas de 
proteção adequadas. 
 
- Conhecer o número europeu de 
emergência médica (112). Desenvolver 
rotinas diárias de higiene pessoal, 
alimentar, do vestuário e dos espaços 
de uso coletivo.  
 
- Identificar os fatores que concorrem 
para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo (higiene pessoal e 
alimentar, exercício físico, amizade, 
cooperação, solidariedade, 

 
-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno, designadamente 
imaginar hipóteses, criar 
um objeto ou solução face 
a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o 
pensamento crítico e 
analítico dos alunos, 
designadamente, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, discutir 
conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar e 
problematizar situações ao 
seu nível; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, 
com apoio inicial do 
professor à sua 
concretização, e com 
autonomia progressiva e 

. Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
 
-Fichas de avaliação 

 

2 a 30  
novembro 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)   
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autoestima, autonomia, assertividade, 
…). 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
 
-Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com 
outros, apoiar terceiros em 
tarefas, dar sugestões para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
de colegas; 
 
- Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno, com o 
apoio do professor à sua 
concretização:   
- a assunção de 
responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
pedido e à sua idade; 
 - assumir e cumprir 
compromissos;  
- contratualizar tarefas;           
- assumir a apresentação de 
trabalhos simples com auto 
e heteroavaliação; 
 - dar conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 
 
 
 
 
 

    
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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 1º período                                                                                                                                                                                                                          mês - dezembro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta de si mesmo  
 

- Identificar os fatores que concorrem 
para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo (higiene pessoal e 
alimentar, exercício físico, amizade, 
cooperação, solidariedade, 
autoestima, autonomia, assertividade, 
…). 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno, designadamente 
imaginar hipóteses, criar 
um objeto ou solução face 
a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o 
pensamento crítico e 
analítico dos alunos, 
designadamente, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, discutir 
conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar e 
problematizar situações ao 
seu nível; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, 
com apoio inicial do 
professor à sua 
concretização, e com 
autonomia progressiva e 

. Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 

3 a 14  
dezembro 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 
  
 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)   
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incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
 
-Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com 
outros, apoiar terceiros em 
tarefas, dar sugestões para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
de colegas; 
 
- Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno, com o 
apoio do professor à sua 
concretização:   
- a assunção de 
responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
pedido e à sua idade; - 
assumir e cumprir 
compromissos; - 
contratualizar tarefas;           
- assumir a apresentação de 
trabalhos simples com auto 
e heteroavaliação; - dar 
conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 
 
 
 
 
 

 
    
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
 
Responsável/ 
autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 
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2º período                                                                                                                                                                                                                            mês - janeiro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

  

   
À descoberta dos outros e das 
instituições 
 

-Estabelecer relações de parentesco e 
reconhecer que existem diferentes 
estruturas familiares. Construir uma 
árvore genealógica simples (até à 
terceirgeração – avós).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno, designadamente 
imaginar hipóteses, criar 
um objeto ou solução face 
a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o 
pensamento crítico e 
analítico dos alunos, 
designadamente, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, discutir 
conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar e 
problematizar situações ao 
seu nível; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, 
com apoio inicial do 
professor à sua 
concretização, e com 

 

- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
 
-Fichas de avaliação 
 

 
3 a 31  
janeiro 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
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autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
 
-Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com 
outros, apoiar terceiros em 
tarefas, dar sugestões para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
de colegas; 
 
- Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno, com o 
apoio do professor à sua 
concretização:   
- a assunção de 
responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
pedido e à sua idade; - 
assumir e cumprir 
compromissos; - 
contratualizar tarefas;           
- assumir a apresentação de 
trabalhos simples com auto 
e heteroavaliação; - dar 
conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 
 
 
 
 

(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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2º período                                                                                                                                                                                                                            mês - fevereiro 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta dos outros e das 
instituições 

 
-Conhecer a identificação e a profissão 

dos membros da família e de outras 
pessoas com quem mantém relações 
próximas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno, designadamente 
imaginar hipóteses, criar 
um objeto ou solução face 
a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o 
pensamento crítico e 
analítico dos alunos, 
designadamente, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, discutir 
conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar e 
problematizar situações ao 
seu nível; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno tarefas de pesquisa 
sustentada por critérios, 
com apoio inicial do 
professor à sua 
concretização, e com 
autonomia progressiva e 

 

- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
 
-Fichas de avaliação 
 

1 a 28  
fevereiro 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 
 
 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)   
 
    
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
 
-Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno colaborar com 
outros, apoiar terceiros em 
tarefas, dar sugestões para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
de colegas; 
 
- Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno, com o 
apoio do professor à sua 
concretização:   
- a assunção de 
responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
pedido e à sua idade; - 
assumir e cumprir 
compromissos; - 
contratualizar tarefas;           
- assumir a apresentação de 
trabalhos simples com auto 
e heteroavaliação; - dar 
conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 
 
 
 
 
 

 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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2º período                                                                                                                                                                                                                            mês - março 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de ensino 

orientadas para o perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta de si mesmo  

 
-Descrever a sucessão de atos 
praticados ao longo do dia e da 
semana, localizando-os no 
espaço e numa linha de tempo. 
 
- Estabelecer relações de 
anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade na descrição de 
situações do quotidiano, 
usando as unidades de tempo 
do sistema convencional de 
medição e as estações do ano.  
 
- Localizar lugares familiares 
em plantas, maquetas, mapas e 
fotografias aéreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem 
articulação e uso consistente de 
conhecimentos e, com o apoio do 
professor à sua concretização, o 
estabelecimento de relações intra 
e interdisciplinares; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do aluno, 
designadamente imaginar 
hipóteses, criar um objeto ou 
solução face a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento crítico 
e analítico dos alunos, 
designadamente, com o apoio do 
professor à sua concretização, 
discutir conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar e problematizar 
situações ao seu nível;   
 
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno 

 

- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
 
 
-Fichas de avaliação 
 

1/7 a 29  
março 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)   
 
    
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com apoio inicial do 
professor à sua concretização, e 
com autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de informação; 
 
- Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno a aceitação e o respeito por 
diferenças de características, 
crenças ou opiniões;   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno, com 
o apoio do professor à sua 
concretização, a elaboração de 
planos e esquemas simples e a 
promoção do estudo autónomo, 
identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar;  
  
-Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno 
saber questionar uma situação ao 
nível da sua idade e organizar 
questões para terceiros, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, sobre conteúdos 
estudados ou a estudar.  
 
  
 
 
 
 

 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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3º período                                                                                                                                                                                                                            mês - abril 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de ensino 

orientadas para o perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
- À descoberta das 
interrelações entre espaço 

 
-Relacionar espaços da sua 

vivência com diferentes 
funções, estabelecendo 
relações de identidade com o 
espaço. 
 
-Desenhar mapas mentais e 
itinerários simples de espaços 
do seu quotidiano, utilizando 
símbolos, cores ou imagens na 
identificação de elementos de 
referência. 
 
- Identificar, com base na 
observação direta e indireta, 
elementos naturais e humanos 
da paisagem do local onde vive, 
tendo como referência a 
posição do observador e de 
outros elementos da paisagem. 

 
 
 
 

 

 
- Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem 
articulação e uso consistente de 
conhecimentos e, com o apoio do 
professor à sua concretização, o 
estabelecimento de relações intra 
e interdisciplinares; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do aluno, 
designadamente imaginar 
hipóteses, criar um objeto ou 
solução face a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento crítico 
e analítico dos alunos, 
designadamente, com o apoio do 
professor à sua concretização, 
discutir conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar e problematizar 
situações ao seu nível;   
 
-Promover estratégias que 

 

- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
 
-Fichas de avaliação 
 

 
1 a 5 e 23 a 30  
abril 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 
 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   

 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)   
 
    
Autoavaliador 
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envolvam por parte do aluno 
tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com apoio inicial do 
professor à sua concretização, e 
com autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de informação; 
 
- Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno a aceitação e o respeito por 
diferenças de características, 
crenças ou opiniões;   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno, com 
o apoio do professor à sua 
concretização, a elaboração de 
planos e esquemas simples e a 
promoção do estudo autónomo, 
identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar;  
  
-Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno 
saber questionar uma situação ao 
nível da sua idade e organizar 
questões para terceiros, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, sobre conteúdos 
estudados ou a estudar. 
 
 
 
 
 
 
 

(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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3º período                                                                                                                                                                                                                            mês - maio 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de ensino 

orientadas para o perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
À descoberta do ambiente 
natural  
 
- Referir os estados de tempo 
mais frequentes no local/na 
região onde vive, relatando 
implicações no seu quotidiano.  
 
- Comunicar ideias e 
conhecimentos relativos a 
lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando 
linguagem icónica e verbal. 
 
-Reconhecer a importância do 
Sol como fonte de luz e calor 
para a Terra e para a vida. 
Investigar, através da 
observação e comparação in 
situ e em sala de aula, 
manifestações de vida, 
distinguindo seres vivos de 
seres não vivos, e 
reconhecendo a sua 
diversidade.  
 

 
 

- Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem 
articulação e uso consistente de 
conhecimentos e, com o apoio do 
professor à sua concretização, o 
estabelecimento de relações intra 
e interdisciplinares; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do aluno, 
designadamente imaginar 
hipóteses, criar um objeto ou 
solução face a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento crítico 
e analítico dos alunos, 
designadamente, com o apoio do 
professor à sua concretização, 
discutir conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar e problematizar 
situações ao seu nível;   

 
- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 
 
-Fichas de avaliação 
 
 

 
2 a 30  
maio 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 
 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)    
   
Questionador 
 (A, F, G, I, J)    
 
   
Comunicador 
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-Reconhecer que os seres vivos 
têm necessidades básicas, 
distintas, em diferentes fases 
do seu desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno 
tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com apoio inicial do 
professor à sua concretização, e 
com autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de informação; 
 
- Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno a aceitação e o respeito por 
diferenças de características, 
crenças ou opiniões;   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno, com 
o apoio do professor à sua 
concretização, a elaboração de 
planos e esquemas simples e a 
promoção do estudo autónomo, 
identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar;  
  
-Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno 
saber questionar uma situação ao 
nível da sua idade e organizar 
questões para terceiros, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, sobre conteúdos 
estudados ou a estudar. 
 
 
 
 
 

 (A, B, D, E, H)   
 
    
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F)  
 
  
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 
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3º período                                                                                                                                                                                                                            mês - junho 

Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina 

Ações estratégicas de ensino 

orientadas para o perfil dos alunos 

Instrumentos de recolha 

de dados 

Calendarização Recursos Descritores operativos Área de 

competência 

 
-À descoberta dos materiais e 
dos objetos  
 
-Pesquisar as propriedades dos 
materiais, tais como dureza, 
flexibilidade, brilho, 
transparência, capacidade de 
flutuar, solubilidade, 
suscetibilidade magnética…, 
que os leva a serem utilizados 
de determinado modo.  
 
-Explorar objetos procurando, 
livremente, maneiras de os 
agrupar, montar, desmontar, 
ligar, sobrepor.  
 
- Identificar atividades 
humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no 
mundo que o rodeia. 
 
- Observar, analisar e descrever 
como é que diferentes 
instrumentos musicais e outros 
objetos produzem som 
(associar o som à vibração do 
objeto) 

 
 
 
 

- Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem 
articulação e uso consistente de 
conhecimentos e, com o apoio do 
professor à sua concretização, o 
estabelecimento de relações intra 
e interdisciplinares; 
   
-Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do aluno, 
designadamente imaginar 
hipóteses, criar um objeto ou 
solução face a um desafio;  
   
-Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento crítico 
e analítico dos alunos, 
designadamente, com o apoio do 
professor à sua concretização, 
discutir conceitos ou factos simples 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar e problematizar 
situações ao seu nível;   

 

- Ficha Formativa 
 
- Grelhas de 
Observação. 

 
3 a 21  junho 

 
- Manual; 
 
- internet  
(e-manual); 
 
- cartazes 
 
-Quadro interativo; 
 
- vídeo-projetor 
 
-CD áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os alunos observam, 
analisam e discutem 
ideias, processos ou 
produtos centrando-
se em evidências. 
Usam critérios para 
apreciar essas ideias, 
processos ou 
produtos, 
construindo 
argumentos para a 
fundamentação das 
tomadas de posição. 
 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)      
 
Criativo 
 (A, C, D, J)     
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)   
     
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
 (A, B, E, F, H)   
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-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno 
tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com apoio inicial do 
professor à sua concretização, e 
com autonomia progressiva e 
incentivo à procura e 
aprofundamento de informação; 
 
- Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno a aceitação e o respeito por 
diferenças de características, 
crenças ou opiniões;   
-Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno, com 
o apoio do professor à sua 
concretização, a elaboração de 
planos e esquemas simples e a 
promoção do estudo autónomo, 
identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar;  
  
-Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno 
saber questionar uma situação ao 
nível da sua idade e organizar 
questões para terceiros, com o 
apoio do professor à sua 
concretização, sobre conteúdos 
estudados ou a estudar. 
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