
 

1º CICLO 

                                                         PLANIFICAÇÃO ANUAL 2020/2021 

OFERTA COMPLEMENTAR 

3º ANO DE ESCOLARIDADE 

1º PERÍODO 

BLOCO DO PROGRAMA  

À descoberta dos materiais e objetos  

CONTEÚDOS  

 Realizar experiência de mecânica simples (rodas dentadas, 

molas e elásticos; alavancas, balanças, baloiços e mobiles) 

 

EXPERIÊNCIAS 

EXPERIÊNCIA 1: “Como funcionam as rodas dentadas?”  

EXPERIÊNCIA 2: “Como funcionam as molas?” 

EXPERIÊNCIA 3: “As alavancas” 

EXPERIÊNCIA 4: “Para que servem as alavancas?” 

EXPERIÊNCIA 5: “Como fazer um baloiço?”  

EXPERIÊNCIA 6: “Como conseguir o equilíbrio de uma 

balança?” 

CONCEITOS EXPLORADOS 

Forças, equilíbrio, elasticidade, transmissão de 

movimentos, massa 

 

 

 

TRANSVERSALIDADE 

 

TIC: Uso do quadro interativo e computador 

PORTUGUÊS: elaborar registos de informação; ampliar 

vocabulário; ler e conhecer textos/histórias alusivas ao tema. 

MATEMÁTICA: – resolução de problemas, classificar e 

ordenar materiais; situar-se no espaço em relação aos 

objetos; preencher tabelas; interpretar dados; fazer 

estimativas; comparar massas de objetos. 

EXPRESSÕES: Ilustrações das experiências antes e depois de 

concluídas. 

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  

 

 

EXPERIÊNCIAS 

EXPERIÊNCIA 7: “Será que as plantas conseguem 

desenvolver-se sem água?” 

EXPERIÊNCIA 8: “O que faz mal às plantas?” 

EXPERIÊNCIA 9: “O que acontece à planta numa estufa?” 

 

CONCEITOS EXPLORADOS 

vida, crescimento, temperatura, saúde, quente, 

frio, água, humidade, luz, substâncias nocivas  

 

 

 

TRANSVERSALIDADE 

 

TIC: Uso do quadro interativo e computador 

PORTUGUÊS: elaborar registos de informação; ampliar 

vocabulário; ler e conhecer textos/histórias alusivas ao tema. 

MATEMÁTICA: – resolução de problemas, classificar e 

ordenar materiais; situar-se no espaço em relação aos 

objetos; preencher tabelas; interpretar dados; fazer 

estimativas; comparar massas de objetos. 

EXPRESSÕES: Ilustrações das experiências antes e depois de 

concluídas. 

FORMAÇÃO CÍVICA: regras de trabalho em grupo; respeito 

pelas ideias e opiniões dos outros. 

 

3º PERÍODO 

BLOCO DO PROGRAMA  

À descoberta do ambiente natural 

CONTEÚDOS  

Aspetos físicos do meio local 

 

EXPERIÊNCIAS 

EXPERIÊNCIA 10: “Todos os materiais deixam passar a 

luz?” 

EXPERIÊNCIA 11: “Refração: Como se forma um arco-íris?” 

EXPERIÊNCIA 12: “O magnetismo dos ímanes: o íman atrai 

todos os objetos da mesma forma?” 

EXPERIÊNCIA 13: “Realizar experiencias com roldanas” 

EXPERIÊNCIA 14: “Realizar experiências com pêndulos” 

 

CONCEITOS EXPLORADOS 

Forças, magnetismo, características dos 

elementos transmissão de movimentos 



 

 

 

TRANSVERSALIDADE 

 

TIC: Uso do quadro interativo e computador 

PORTUGUÊS: elaborar registos de informação; ampliar 

vocabulário; ler e conhecer textos/histórias alusivas ao tema. 

MATEMÁTICA: – resolução de problemas, classificar e 

ordenar materiais; situar-se no espaço em relação aos 

objetos; preencher tabelas; interpretar dados; fazer 

estimativas; comparar massas de objetos. 

EXPRESSÕES: Ilustrações das experiências antes e depois de 

concluídas. 

FORMAÇÃO CÍVICA: regras de trabalho em grupo; respeito 

pelas ideias e opiniões dos outros. 

 

 


