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COMPETÊNCIAS 

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

SER CAPAZ DE: 

- ter consciência da sua identidade 

pessoal e social; 

- participar em actividades de grupo, 

adoptando um comportamento 

construtivo, responsável e solidário 

e valorizando os contributos de cada 

um em função de objectivos 

comuns; 

- respeitar os princípios básicos do 

funcionamento democrático; 

- utilizar formas variadas de 

comunicação escrita, oral e gráfica e 

aplicar técnicas elementares de 

pesquisa, organização e tratamento 

de dados; 

- exprimir, fundamentar e discutir 

ideias; 

BLOCO 1 – À DESCOBERTA DE SI 

MESMO 

A sua naturalidade e nacionalidade 

O seu corpo 

A saúde do seu corpo 

A segurança do seu corpo 

BLOCO 2 – À DESCOBERTA DOS 

OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

Os membros da sua família 

O passado familiar mais longínquo 

O passado do meio local 

BLOCO 3 – À DESCOBERTA DO 

AMBIENTE NATURAL 

Os seres vivos do ambiente mais 

próximo 

Aspectos físicos do meio local 

Os astros 

BLOCO 4 – À DESCOBERTA DAS INTER-

Observar e interpretar gravuras e 

fotografias. 

Reconhecer aglomerados 

populacionais 

Localizar em mapas capitais de 

distrito. 

Elaborar mapas mentais 

relativamente a aldeias e cidades. 

Comparar esses mapas mentais para 

reflectir sobre a interpretação que 

cada aluno tem. 

Fazer entrevistas. 

Visitar locais ligados ao passado local 

– recolha de elementos. 

Pesquisar (em livros, Internet…) e 

seleccionar material. 

Trabalhar em grupo. 

Realizar pequenos debates. 

 
Avaliação 

Formativa: 

- registo de 

comportamentos; 

- grelhas de 

avaliação. 

 

Avaliação 

sumativa: 

- testes mensais; 

- teste trimestral. 

 

Auto-Avaliação: 

- grelhas 

trimestrais. 

 
 
 



- identificar processos vitais comuns 

a seres vivos dependentes do 

funcionamento de sistemas 

orgânicos; 

- reconhecer que a sobrevivência e o 

bem-estar humano dependem de 

hábitos individuais de alimentação 

equilibrada, de higiene, de 

actividade física e de regras de 

segurança e de prevenção; 

- preservar a saúde e segurança do 

seu corpo de acordo com o 

conhecimento que tem das suas 

potencialidades e limitações;                                                         

- reconhecer e valorizar as 

características do seu grupo de 

pertença; 

- reconhecer e valorizar figuras da 

história local; 

-respeitar e valorizar outros povos e 

outras culturas, repudiando 

qualquer tipo de discriminação; 

- defender e respeitar os símbolos 

RELAÇÔES ENTRE ESPAÇOS 

Os seus itinerários 

Localizar espaços em relação a um 

ponto de referência 

Os diferentes espaços do seu bairro ou 

localidade 

Deslocações dos seres vivos 

O comércio local 

Meios de comunicação 

BLOCO 5 – DESCOBERTA DOS 

MATERIAIS E OBJECTOS 

Realizar experiências com luz e ímanes  

Realizar experiências de mecânica 

Manusear objectos em situações 

concretas 

BLOCO 6 – À DESCOBERTA DAS INTER-

RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 

SOCIEDADE 

A agricultura do meio local 

A criação de gado do meio local 

A exploração florestal do meio local 

A actividade piscatória no meio local 

A exploração mineral do meio local 

Elaborar textos individuais, de grupo 

ou colectivos. 

Desenhar e pintar. 

Elaborar álbuns, cartazes e portfolios 

Construir uma maquete. 

Comunicar os resultados em 

assembleias e/ou em artigos no jornal 

escolar. 

Montar um puzzle do corpo humano. 

Organizar uma caixa de primeiros 

socorros. 

Construir uma árvore genealógica da 

família, até à 3ª geração. 

Construir linhas de tempo. 

Localizar em mapas locais importantes 

para a história da família. 

Fazer a seriação, ordenação e 

comparação de factos e 

acontecimentos 

Utilizar a década como unidade de 

referência temporal na ordenação de 

situações concretas. 

Elaborar, comparar e interpretar 



locais, regionais e nacionais; 

- reconhecer a existência de 

semelhanças e diferenças entre 

seres vivos, rochas, solos e a 

necessidade da sua classificação; 

- identificar os principais elementos 

do meio físico e natural, analisando 

as suas características mais 

relevantes e o modo como se 

organizam e interagem, com vista à 

compreensão do meio envolvente; 

-identifica alguns elementos 

relativos à geografia de Portugal; 

- reconhecer os aspectos naturais do 

meio, recorrendo à observação; 

- entender semelhanças e diferenças 

entre lugares; 

- adoptar comportamentos de 

defesa e recuperação do equilíbrio 

ecológico; 

- reconhecer a existência de 

diferentes astros e de que a Terra 

faz parte do Sistema Solar, 

A indústria do meio local 

O turismo no meio local 

As construções do meio local 

Investigar sobre as construções de 

outras regiões ou países (se houver 

interesse) 

 

 
 
 
 
 
 

mapas mentais sobre a localidade. 

Fazer visitas de estudo e tirar fotografias. 

Localizar no planisfério os locais onde 

vivem alguns povos com culturas 

diferentes. 

Observar diferentes tipos de plantas e de 

animais. 

Utilização e registo de vocabulário 

específico. 

Relacionar seres vivos com os seus 

habitats. 

Seguir as instruções dadas e realizar as 

experiências sugeridas. 

Responder a questionários. 

Localizar em mapas diferentes formas de 

relevo. 

Preencher crucigramas. 

Preencher lacunas para tornar as 

frases verdadeiras. 

Localizar lugares em relação a pontos 

de referência pré-definidos. 

Construção o Sistema Solar. 

Idealizar um itinerário, dado um 

desenho. 



- conhecer a posição da Terra no 

espaço, relativamente a outros 

corpos celestes; 

- utilizar processos de orientação 

como forma de se localizar e 

deslocar na Terra; 

- localizar os elementos físicos e 

humanos da paisagem, utilizando os 

rumos da rosa-dos-ventos (N; S; E; 

O); 

- reconhecer as fases da Lua; 

- compreender as razões da 

existência do dia, da noite e das 

estações do ano;  

- resolver situações que envolvam 

deslocações, localizações e 

distâncias em espaços familiares e, 

por comparação, situar-se 

relativamente a espaços mais 

longínquos; 

- compreender que as deslocações 

de pessoas e/ou animais entre 

diferentes territórios, têm 

Descrever esse itinerário, referindo o 

ponto de partida, os pontos 

intermédios e o ponto de chegada. 

Construir uma bússola seguindo as 

instruções dadas. 

Utilizar a bússola ou o Sol para se 

orientar. 

Fazer a descrição de percursos diários. 

Pesquisar sobre as migrações das 

aves.   

Dialogar sobre os assuntos em estudo. 

Elaborar, comparar e interpretar 

mapas mentais sobre a evolução dos 

transportes. 

Ordenar, do mais antigo para o mais 

moderno, alguns meios de transporte. 

Fazer experiências com espelhos, 

primas de vidro, ímanes, máquinas 

simples, rodas dentadas, pêndulos e 

elásticos. 

Relacionar as matérias-primas com as 

respectivas fontes. 

Relacionar profissões com alguns 



implicações importantes; 

- reconhecer no comércio uma fonte 

de recursos da actividade humana 

com vista à satisfação das 

necessidades básicas do Ser 

Humano e à melhoria da sua 

qualidade de vida, recorrendo à 

observação directa e indirecta dessa  

actividade económica; 

- realizar actividades experimentais 

simples, para identificação de 

algumas propriedades dos 

materiais, relacionando-os com as 

suas aplicações; 

- conceber e/ou construir 

instrumentos simples com base no 

conhecimento das propriedades dos 

materiais; 

- explicar alguns fenómenos com 

base nas propriedades dos 

materiais; 

- reconhecer a utilização dos 

recursos nas diversas actividades 

materiais de construção. 

 

 

 

 

 

 



humanas; 

- reconhecer o papel desempenhado 

pela indústria na obtenção e 

transformação dos recursos; 

- compreender os modos de 

actuação humana face às 

características físicas do território; 

- reconhecer que os desequilíbrios 

podem levar ao esgotamento dos 

recursos, à extinção das espécies e à 

destruição do ambiente; 

- participar na discussão sobre a 

importância de procurar soluções 

individuais e colectivas visando a 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


