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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Estudo do Meio 4.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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O meu Corpo 
A segurança do meu corpo 
O passado nacional 
Reconhecer símbolos nacionais 
O passado do meio local 
Manusear objetos em situações concretas 
 

 

 

 

Realizar experiências 
Aspetos físicos do meio 
Experiências com a água 
Astros 
Aspetos físicos de Portugal 
Contacto entre a terra e o mar 
 

 

 

 

Portugal na Europa e no Mundo 
Os aglomerados populacionais 
Atividades económicas nacionais 
Experiências com eletricidade 
Qualidade do ambiente 
Experiências com ar e som 

Ossos e músculos; pele; identificar alguns cuidados 
a ter com a exposição solar; conhecer algumas 
regras de primeiros socorros; conhecer e aplicar 
regras de prevenção de incêndios; conhecer e 
aplicar regras de prevenção antissísmica; conhecer 
unidades de tempo: o século; conhecer 
personagens e factos da história nacional com 
relevância para o meio local; localizar factos e datas 
no friso cronológico da História de Portugal; 
conhecer os factos históricos relacionados com os 
feriados nacionais e o seu significado; bandeira e 
hino; pesquisar sobre o passado das instituições 
locais; instituições da localidade; manuseamento de 
objetos perigosos. 

+/- 39 
aulas 
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Realizar experiências com alguns materiais e 
objetos de uso corrente; reconhecer e observar 
fenómenos de condensação, solidificação e 
precipitação; realizar experiências que representem 
fenómenos de evaporação, condensação, 
solidificação e precipitação; o ciclo da água; realizar 
experiências com a água; constatar a forma da terra 
através de fotografias, de ilustrações…; sistema 
solar e fases da lua; identificar os maiores rios de 
Portugal, identificar as maiores elevações; localizar 
no planisfério e no globo continentes e oceanos; 
aspetos da costa; identificar a costa, marés, seres 
vivos e materiais existentes na praia. 

+/- 39 
aulas 
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União Europeia; países lusófonos; imigração e 
migração; distribuição da população; aglomerados 
populacionais; capitais de distrito; principais 
atividades económicas nacionais; identificar as 
principais atividades produtivas nacionais; 
realização de experiências com a eletricidade; a 
qualidade do ambiente próximo; reconhecer os 
efeitos da poluição atmosférica; reconhecer a 
importância das florestas para a qualidade do ar; 
realizar experiências com o ar; realizar experiências 
com o som; desequilíbrios ambientais, reservas e 
parques naturais. 

+/- 30 
aulas 
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