
 

1º CICLO 

                                                         PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 

OFERTA COMPLEMENTAR 

3º ANO DE ESCOLARIDADE 

1º PERÍODO 

Domínio 

Sociedade/ Natureza/ Tecnologia 

Sugestões: 

EXPERIÊNCIA: “Como funcionam as rodas dentadas?”  

EXPERIÊNCIA: “Como funcionam as molas?” 

EXPERIÊNCIA: “As alavancas” 

EXPERIÊNCIA: “Para que servem as alavancas?” 

EXPERIÊNCIA: “Como fazer um baloiço?”  

EXPERIÊNCIA: “Como conseguir o equilíbrio de uma 

balança?” 

 

EXPERIÊNCIAS 

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. 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicá-los, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento. 



 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- demonstração de pensamento científico: questionar, 

colocar hipóteses, prever respostas, experimentar, organizar 

e analisar a informação recolhida, para chegar a conclusões e 

comunicá-las;  

- partilha da informação recolhida sobre temas livres ou 

sugeridos; 

- recolha de dados e opiniões relacionados com as temáticas 
em estudo;  
- incentivo à investigação/pesquisa, seleção e tratamento de 
informação sustentados por critérios, com apoio do professor 
e autonomia progressiva do aluno; 
 
Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do 

aluno:  

- aceitação ou refutação de pontos de vista com recurso à 

argumentação;  

- confronto de ideias sobre abordagem de um dado problema 

e/ou maneira de o resolver;  

- respeito pelas diferenças individuais. 

 

2º PERÍODO 

Domínio: 

Tecnologia 

Sugestões: 

EXPERIÊNCIA: “Será que as plantas conseguem 

desenvolver-se sem água?” 

EXPERIÊNCIA: “O que faz mal às plantas?” 

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

 

EXPERIÊNCIAS 

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. 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicá-los, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da 

aplicação de uma força sobre um objeto e do movimento 

exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies. 

Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, 

interruptor, alavanca, roldana, etc.) de acordo com as suas 

funções, princípios e relações.  

Utilizar informações e simbologias como linguagem 

específica da tecnologia. 

Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, 

solo) com condições indispensáveis a diferentes etapas da 

vida das plantas e dos animais, a partir da realização de 

atividades experimentais. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- demonstração de pensamento científico: questionar, 

colocar hipóteses, prever respostas, experimentar, organizar 

e analisar a informação recolhida, para chegar a conclusões e 

comunicá-las;  

- partilha da informação recolhida sobre temas livres ou 

sugeridos; 

- recolha de dados e opiniões relacionados com as temáticas 
em estudo;  
- incentivo à investigação/pesquisa, seleção e tratamento de 
informação sustentados por critérios, com apoio do professor 
e autonomia progressiva do aluno; 
 
Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do 

aluno:  

- aceitação ou refutação de pontos de vista com recurso à 

argumentação;  

- confronto de ideias sobre abordagem de um dado problema 

e/ou maneira de o resolver;  

- respeito pelas diferenças individuais. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação; 

- apresentação de comunicações orais livres, seguidas de 

questionamento por parte da turma;  

- organização de questões a colocar a terceiros, sobre 

conteúdos estudados ou a estudar;  



- exposição de diferentes pontos de vista, como resposta a 

questões polémicas colocadas pelo professor ou aluno(s);  

- desenvolvimento de ações solidárias, como resposta a 

situações-problema;  

- pesquisa e partilha de informação sobre temáticas de 

interesse do aluno ou relacionadas com os temas em estudo, 

com possibilidade de questionamento por parte dos 

ouvintes. 

3º PERÍODO 

Domínio: 

Natureza 

Tecnologia 

Sugestões 

EXPERIÊNCIA: “Todos os materiais deixam passar a luz?” 

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

EXPERIÊNCIA: “O magnetismo dos ímanes: o íman atrai 

todos os objetos da mesma forma?” 

EXPERIÊNCIA: “Realizar experiencias com roldanas” 

EXPERIÊNCIA : “Realizar experiências com pêndulos” 

 

EXPERIÊNCIAS 

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. 



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicá-los, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

Comparar o comportamento da luz no que respeita à 

linearidade da sua propagação em diferentes materiais 

(transparentes, translúcidos e opacos). 

Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na 

interação entre magnetes. 

Utilizar informações e simbologias como linguagem 

específica da tecnologia. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- demonstração de pensamento científico: questionar, 

colocar hipóteses, prever respostas, experimentar, organizar 

e analisar a informação recolhida, para chegar a conclusões e 

comunicá-las;  

- partilha da informação recolhida sobre temas livres ou 

sugeridos; 

- recolha de dados e opiniões relacionados com as temáticas 
em estudo;  
- incentivo à investigação/pesquisa, seleção e tratamento de 
informação sustentados por critérios, com apoio do professor 
e autonomia progressiva do aluno; 
 
Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:  

- gestão/organização de sala de aula;  

- gestão participada do currículo, envolvendo os alunos na 

escolha de temas a abordar em trabalho de projeto;  

- colaboração inter pares, contemplando terceiros em 

tarefas.  

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas 

que impliquem por parte do aluno:  

- organização do espaço e do tempo de trabalho individual e 

coletivo;  

- controlo do tempo dedicado ao estudo;  

- identificação de elementos distratores e/ou que afetam o 

processo de estudo;  

- assunção de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido;  

- organização e realização autónoma de tarefas;  

- contratualização de tarefas e relato a outros do seu 

cumprimento. 
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