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1º CICLO 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2020/2021 

OFERTA COMPLEMENTAR 

* De acordo com as Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória 

“Pequenos Cientistas” -1.º ANO DE ESCOLARIDADE 

1.º Período 

BLOCO DO PROGRAMA 

1.º Ano 

- À descoberta de si mesmo 

- À descoberta dos materiais e 

objetos 

Conteúdos programáticos de Estudo do Meio 

a) Os seus gostos e preferências 

b) O seu corpo 

c) A saúde do seu corpo 

d) Manusear objetos em situações concretas 

Experiências  

Experiência 1: “Ver, cheirar, tocar com as mãos e provar”. 
 

Experiência 2: “O inventor das cores” 
 

Experiência 3: “Quente ou frio?” 

 
Experiência 4: “A maçã doente” 

 
Experiência 5: “Consegues ver com os olhos fechados?” 

Conceitos/termos 
Órgãos dos sentidos, saudável, 

doença, micróbios, contagioso, 

higiene pessoal, calor, frio, 

quente, temperatura, absorver, 

macio, áspero, grosso, grande 

pequeno, liso, comprido, 

pequeno, curto, rugoso e tato. 

 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo 

Língua Portuguesa – Elaborar registos de informação; 

ampliar vocabulário; ler e conhecer textos/histórias alusivas 

ao tema. 

Expressões – Ilustrações das experiências antes e depois 

de concluídas; canções alusivas aos temas; 

Matemática – figuras geométricas; as cores; as 

quantidades; contagens; classificar e ordenar; situar-se no 

espaço em relação aos objetos; preencher tabelas. 

Formação Cívica – regras de trabalho em grupo; respeito 
pelas ideias e opiniões dos outros. 

2.º Período 

BLOCO DO PROGRAMA 

1.º Ano 

- À descoberta das inter-

relações entre espaços 

Conteúdos programáticos de Estudo do Meio 

a) Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
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Experiências  

Experiência 6: “Criar um relógio de sol” 
 

Experiência 7: “Quanto choveu?”  

Conceitos/termos 

Motricidade, orientação 

espacial, grande, pequeno, 

forma, calor, temperatura, 

tempo 

 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo 

Língua Portuguesa – Elaborar registos de informação; 

ampliar vocabulário; ler e conhecer textos/histórias 

alusivas ao tema. 

Expressões – Ilustrações das experiências antes e 

depois de concluídas; canções alusivas aos temas; 

Matemática – figuras geométricas; as quantidades; 

contagens; classificar e ordenar; situar-se no espaço em 

relação aos objetos; preencher tabelas; medidas de 

tempo; figuras e formas. 

Formação Cívica – regras de trabalho em grupo; respeito 
pelas ideias e opiniões dos outros. 

 

3.º Período 

BLOCO DO PROGRAMA 

1.º Ano 

- À descoberta do ambiente 

natural 

Conteúdos programáticos de Estudo do Meio 

a) Os seres vivos do seu ambiente 

Experiências  
Experiência 8: “germinação do feijão”  

Experiência 9: “A forma e o volume da água”  

Experiência 10: “O cheiro e o sabor da água”  

Experiência 11: “Objetos que flutuam ou não”  

Experiência 12: “A ação da água sobre os materiais”  

Experiência 13: “Dissolve-se ou não” 

 
Conceitos/termos 

Volume, forma, quantidade, 

cheiro, sabor, destilada, 

mineral, incolor, insípida, 

inodora, flutuação, moldável, 

dissolução 
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Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo 

Língua Portuguesa – Elaborar registos de informação; 

ampliar vocabulário; ler e conhecer textos/histórias 

alusivas ao tema. 

Expressões – Ilustrações das experiências antes e 

depois de concluídas; canções alusivas aos temas; 

Matemática – propriedades dos objetos (a forma); as 

cores; as quantidades; contagens; classificar e ordenar; 

situar-se no espaço em relação aos objetos; preencher 

tabelas; medidas de volumes; medidas de tempo; 

Formação Cívica – regras de trabalho em grupo; respeito 
pelas ideias e opiniões dos outros. 

 


