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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Estudo do Meio – 1.º ANO 

 

PERÍODOS 
LETIVOS 

1.º 2.º 3.º 

AULAS 
PREVISTAS 

[±] 35   [±] 35 [±] 35 

APRENDI
ZAGENS 

ESSENCIA
IS 

Conheci
mentos / 
Capacida

des / 
Atitudes 

À descoberta de si mesmo: A minha 
identificação  
Os meus gostos e preferências  
O meu corpo  
A saúde do meu corpo  
A segurança do meu corpo  
O meu passado próximo  
As minhas perspetivas para o futuro 
próximo 
 
 
 

À descoberta dos outros e das 
instituições: 
Os membros da minha família 
Outras pessoas com quem 
mantenho relações próximas  
A minha escola  
 
À descoberta do ambiente natural: 
Os seres vivos do meio ambiente 
Os aspetos físicos do meio local 

À descoberta das inter-relações 
entre espaços:  
A casa  
O espaço da minha escola  
Os meus itinerários  
Localizo espaços em relação a 
um ponto de referência  
 
À descoberta dos materiais e 
objetos:  
Realizo experiências com alguns 
materiais e objetos  
Realizo experiências com a água 
e com o som  
Manuseio objetos em situações 
concretas 

 

COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
Provas de Avaliação 
Escrita  
Questões de aula 

35 % 
Provas de Avaliação Escrita  
Questões de aula 

35 % 
Provas de Avaliação Escrita  
 Questões de aula 

35 % 

CAPACIDADES 
Atividades 
Tarefas 

35 % 
Atividades  
Tarefas 

35 % 
Atividades  
Tarefas 

35 % 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal (cooperação; 
mediação de conflitos; 
solidariedade) 
Participação 
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula) 

30 % 

Relacionamento 
Interpessoal (cooperação; 
mediação de conflitos; 
solidariedade) 
Participação 
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 

30 % 

Relacionamento 
Interpessoal (cooperação; 
mediação de conflitos; 
solidariedade) 
Participação 
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 

30 % 

 
MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Manuais, caderno de exercícios, caderno diário, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola. 
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