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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Estudo do meio  3.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) 

1º
 P

e
rí

o
d

o
 

À descoberta de si mesmo 
A sua naturalidade e nacionalidade 
À descoberta dos outros e das instituições 
Reconhecer símbolos locais (bandeiras e brasões) 
Os membros da minha família 
O passado familiar mais longínquo 
O meu corpo 
A saúde do meu corpo 
 
À descoberta dos outros e das instituições 
O passado do meio local 
Outras culturas da sua comunidade 
Conhecer costumes e tradições de outros povos 
À descoberta do ambiente natural 
OS seres vivos do ambiente próximo 
À descoberta das inter-relações entre espaços 
Deslocações dos seres vivos 
Aspetos físicos do meio local 
À descoberta dos materiais e objetos 
Realizar experiências com ímanes 
 
 

À descoberta do ambiente natural 
Os astros 
À descoberta das inter-relações entre espaços 
Os meus itinerários 
Os diferentes espaços do meu bairro ou da minha 
localidade (habitação, comércio, lazer…) 
O comércio local 
À descoberta dos materiais e objetos 
Realizar experiências com a luz 
Manusear objetos em situações concretas 
Meios de comunicação 
Realizar experiências de mecânica 
À descoberta das inter-relações entre a natureza 
e a sociedade 
A agricultura do meio local 
A criação de gado no meio local 
A exploração florestal do meio local 
A atividade piscatória no meio local 
A indústria do meio local 
O turismo no meio local 
A exploração mineral do meio local 
As construções do meio local 
 

A minha nacionalidade e naturalidade; 
Conhecer símbolos nacionais, regionais e locais; 
Membros da minha família; 
O meu passado familiar mais longínquo; 
O meu corpo; 
Sensações; 
Movimentos respiratórios; 
Pulmões de um fumador. 

 

+/- 39 
aulas 

2º
 P

e
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o
d

o
 

O passado do meio local; 
Outras culturas da minha comunidade; 
Conhecer costumes e tradições do ambiente 
próximo; 
Os seres vivos do ambiente próximo; 
Deslocações dos seres vivos; 
Aspetos físicos do meio local. 
 

+/- 39 
aulas 

3º
 P

e
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o
d

o
 

Os astros; 
Os meus itinerários; 
Localizar espaços em relação a um ponto de 
referência; 
Os diferentes espaços da minha localidade; 
O comércio local; 
Meios de comunicação; 
Experiências de mecânica; 
Manusear objetos em situações concretas; 
A agricultura; 
A criação de gado ou pecuária; 
A exploração florestal ou silvicultura; 
A atividade piscatória; 
A indústria; 
O turismo; 
A exploração mineral; 
As construções. 

 

+/- 30 
aulas 
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