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1º CICLO 

                                                         PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 
OFERTA COMPLEMENTAR 

“Pequenos Cientistas” -2º ANO DE ESCOLARIDADE 

1º Período 

 
BLOCO DO PROGRAMA 
- À descoberta de si mesmo 

Conteúdos programáticos do Estudo do meio  
 
a) O seu corpo  
b) A saúde do seu corpo  
 

Experiências 
 
Experiência 1: “Ver, tocar e saborear”  
 
Experiência 2: “Será que os materiais têm 
propriedades diferentes?”  
 
Experiência 3: “ O que acontece aos teus 
dentes quando bebes um refrigerante? 
 
 

Conceitos/termos 
Solúvel, duro, resistente, 
transparente, combustível, 
flexível, dissolução, doce, 
amargo, salgado, ácido, forma, 
textura, órgãos dos sentidos.  

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e computador  
 
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 materiais 
(formas); as quantidades; contagens; 
classificar e ordenar materiais; situar-se no 
espaço em relação aos objetos; preencher 
tabelas; interpretar dados; regularidades. 
  
Formação Cívica – regras de trabalho em 
grupo; respeito pelas ideias e opiniões dos 
outros.  
 

2º Período 

BLOCO DO PROGRAMA  

- À descoberta do Ambiente 
natural  

 
Conteúdos programáticos do Estudo do meio  
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- À Descoberta dos materiais e 
objetos  
- À descoberta dos materiais e 
objetos  
 

a) Os seres vivos do seu ambiente  
 
a) Materiais de uso corrente  
 

Experiências  
Experiência 4: “Vai chover?” 
 
“Experiência 5: ““Como é que as plantas 
absorvem a água?” 
 
Experiência 6: “O que é uma reação 
química?”  

 
Conceitos/termos 

Vida, crescimento, temperatura, 
quente, frio, humidade, luz, 
absorção, oxidação  
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e computador  
 
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 – formas geométricas; as 
quantidades; contagens; classificar e ordenar 
materiais; situar-se no espaço em relação aos 
objetos; preencher tabelas; interpretar dados; 
regularidades.  
 
Formação Cívica – regras de trabalho em 
grupo; respeito pelas ideias e opiniões dos 
outros.  
 

3º Período 

        
     BLOCO DO PROGRAMA 
- À descoberta do Ambiente 
natural 
- À descoberta dos materiais e 
objetos 

 
     Conteúdos programáticos do Estudo do 
meio  
a) Os aspetos físicos do meu local  
 
b) Realizar experiência com o ar  
 

Experiências 
 
Experiência 7: “O que existe dentro da 
seringa?” 
  
“Experiência 8: “Será que o ar tem peso? 
 
Experiência 9: “O que acontece ao balão 

Conceitos/termos 
Massa, volume, espaço, 

movimento, energia, calor, frio. 
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quando o ar é aquecido?” 
 
Experiência 10: “O ar ocupa espaço? 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e computador  
 
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 – formas dos materiais; as 
quantidades; contagens; classificar e ordenar 
materiais; situar-se no espaço em relação aos 
objetos; preencher tabelas; interpretar dados; 
regularidades; medidas de tempo; medidas de 
massa.  
 
Formação Cívica – regras de trabalho em 
grupo; respeito pelas ideias e opiniões dos 
outros.  
 

 

 


