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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Oferta Complementar  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) 

1º
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Eu e os outros na escola 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Educação dos direitos e dos deveres 
Explorar materiais e objetos em articulação com 
o projeto BiblioCiência 
 
 
 
 

 
Crescer com saúde num ambiente saudável 
Explorar materiais e objetos em articulação com 
o projeto BiblioCiência 

Participar de forma ativa na elaboração de regras da 
sala de aula e na resolução de situações proble-
máticas; distribuir responsabilidades e tarefas ao 
nível da turma e/ou escola; eleger o delegado e 
subdelegado; reconhecer a importância do cumpri-
mento de regras; respeitar normas, e critérios de 
atuação; desenvolver o respeito pelos outros, o 
espírito de cooperação, solidariedade e de justiça; 
criticar de forma construtiva; promover o auto 
conhecimento e o conhecimento dos outros. 

+/- 14 
aulas 
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Reconhecer a importância de ter amigos; 
reconhecer os direitos e deveres dos alunos; tomar 
consciência da sua vida em grupo: família, escola e 
meio em que vive; compreender a necessidade do 
respeito de regras de convivência social; ser adepto 
da não-violência; desenvolver os valores do direito à 
diferença; repudiar a discriminação assente na 
diferença; implementação do projeto BiblioCiência. 

+/- 11 
aulas 
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Conhecer hábitos de vida saudável e princípios 
básicos de higiene individual e coletiva; desenvolver 
o sentido de responsabilidade individual na 
promoção da saúde coletiva; identificar fatores e 
situações de risco para a saúde, integridade física e 
mental; prevenir as situações de risco; respeitar e 
manter limpos os espaços comuns; alterar hábitos 
pessoais que contribuem para a diminuição da 
poluição do meio ambiente; reconhecer o meio 
ambiente como património universal que por todos 
deve ser preservado; implementação do projeto 
BiblioCiência. 

+/- 9 
aulas 

 

NOTA – Alguns conteúdos podem e devem ser desenvolvidos em interdisciplinaridade com 

as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões. 
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