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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Estudo do Meio  2.º Ano 

A planificação tem por referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo este documento a orientação 
curricular de base. 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
nº aulas 

previstas 

(60min) 
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À descoberta de si mesmo 

À descoberta dos outros e das instituições 

À descoberta do ambiente natural 

À descoberta dos materiais e objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

À descoberta dos outros e das instituições 

À descoberta do ambiente natural 

À descoberta dos materiais e objetos 
 

 

 

 

À descoberta das inter-relações entre espaços 

À descoberta dos materiais e objetos 
 

A sua identificação; 
O seu corpo; 
A saúde do seu corpo; 
A segurança do seu corpo; 
O seu passado próximo; 
As suas perspetivas para um futuro mais longínquo; 
Os membros da sua família; 
Outras pessoas com quem mantém relações 
próximas; 
A sua escola; 
Os seres vivos do seu ambiente; 
Os aspetos físicos do meio local; 
Identificar cores, sons e cheiros da natureza; 
Realizar experiências com alguns materiais e 
objetos de uso corrente; 
Realizar experiências com água; 
Comparar alguns materiais segundo propriedades 
simples. 

+/- 39 
aulas 
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A vida em sociedade; 
Modos de vida e funções de alguns membros da 
comunidade; 
Instituições e serviços existentes na comunidade; 
Os seres vivos do seu ambiente; 
Os aspetos físicos do meio local; 
Realizar experiências com alguns materiais de uso 
corrente; 
Realizar experiências com o ar. 

+/- 39 
aulas 
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 Os seus itinerários; 

Os meios de comunicação; 
Realizar experiências com alguns materiais e 
objetos de uso corrente; 
Experiências com o ar; 
 

+/- 30 
aulas 
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