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ESTUDO DO MEIO 
 

1.º Período 

 

O PASSADO FAMILIAR MAIS LONGÍNQUO 

• Datas e factos significativos da história da família 

• Locais importantes para a história da família em mapas ou plantas 

• Unidades de tempo: a década 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 

• Naturalidade e nacionalidade 

• Freguesia, concelho, distrito, país 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

• Símbolos locais (bandeiras e brasões) da freguesia, do concelho, do distrito 

• Símbolos nacionais e regionais (bandeiras e hinos regionais) dos Açores e da Madeira 

• Factos e datas importantes para a história local 

• Reconhecimento da importância do património histórico local 

 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

• As funções dos diferentes espaços do bairro 

• Localização desses espaços numa planta do bairro ou da localidade 

• Os diferentes locais de comércio 

OUTRAS CULTURAS DA SUA COMUNIDADE 

• Cultura das minorias que habitem na localidade ou bairro 

• Costumes e tradições de outros povos 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

• Experiências com ímanes 

• Experiências com a luz 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

• Distinção de estrelas de planetas 

• O Sol como fonte de luz e calor 

• Posições do Sol ao longo do dia (nascente/sul/poente) 

• Pontos cardeais 
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2.º Período 

 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 

• Reconhecimento de alguns sentimentos e suas manifestações; situações agradáveis e desagradáveis e 

diferentes possibilidades de reação 

• Reconhecimento de estados psíquicos e respetivas reações físicas 

• Funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, excretora, reprodutora/sexual) 

• Órgãos dos aparelhos correspondentes (boca, estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais) 

• Identificação de fenómenos relacionados com algumas das funções vitais: 

- digestão (sensação de fome, enfartamento…); 

- circulação (pulsação, hemorragias…); 

- respiração (movimentos respiratórios, falta de ar…) 

• Reconhecimento da importância do ar puro e do sol para a saúde 

• Perigos do consumo de álcool e tabaco 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

• Evolução dos transportes e das comunicações pessoais e sociais 

3.º Período 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

• Comparação e classificação de plantas segundo alguns critérios 

• Utilidade das plantas 

• Reprodução das plantas 

• Fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas e dos animais (água, ar, luz, temperatura, 

solo) 

• Comparação e classificação de animais segundo as suas características externas e modo de vida 

• Deslocação de alguns animais (andorinhas, cegonhas) 

• Cadeias alimentares simples 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

• Tipos de solo 

• Utilidade de algumas rochas 

• Formas de relevo existentes na região 

• Meios aquáticos existentes na região (cursos de água, oceano, lagoas…): localização em mapas; 

nascente, foz, margem direita e esquerda, afluentes 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

• Manuseamento de objetos em situações concretas 

• Experiências de mecânica 
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À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE  

• Atividades Económicas: agricultura, pecuária, exploração florestal, pesca, indústria, turismo, 

exploração mineral 

 
 


