
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2018/2019  
2º Ano      
Disciplina: Estudo do meio 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas  39 39 24 
 

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

 
À descoberta de nós mesmos: 
O passado mais longínquo da criança 
Localização, numa linha de tempo, de datas e factos significativos 
Unidades de tempo: o dia, o mês e o ano (ano comum e ano bissexto) 
As nossas perspetivas para um futuro mais longínquo 
Aspirações e projetos para as férias grandes 
O nosso corpo 
Órgãos dos sentidos 
Cuidados a ter com a visão, audição 
O cheiro, sabor, textura, forma… 
Modificações do corpo 
A saúde do nosso corpo 
Normas de higiene do corpo (hábitos de higiene diária), alimentar, do vestuário, dos espaços de uso 
coletivo (habitação, escolas, ruas…) 
Regras a cumprir 
A água: potável e não potável 
Importância da vacinação 
A segurança do nosso corpo 
Normas de prevenção rodoviária 
Cuidados na utilização de passagens de nível 
Regras de segurança na praia, nos rios e nas piscinas 
 
À Descoberta dos Outros e das Instituições: 

O passado próximo familiar 
Datas e factos (aniversários, festas…); localização dos mesmos numa linha de tempo 
Mapas ou plantas 
A vida em sociedade 
Regras de convivência social 
Formas de harmonização de conflitos: diálogo, consenso e votação 
Modos de vida e funções sociais de alguns membros da comunidade 
Instituições e serviços existentes na comunidade 
Profissões 
 
À Descoberta do Ambiente Natural: 

Seres vivos do Nosso Ambiente 
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Seres vivos e não vivos 
Plantas: diferentes ambientes onde vivem as plantas 
Partes constitutivas das plantas 
Animais mais comuns existentes no ambiente 
Animais selvagens e animais domésticos 
Diferentes ambientes onde vivem os animais (terra, ar e água) 
Características de alguns animais (corpo coberto de penas, pelos, escamas, bico, garras…) 
Modo de vida de alguns animais 
Aspetos físicos e seres vivos de outras regiões ou países 
 

À Descoberta das Inter-relações entre Espaços: 

Os seus itinerários 
Itinerários diários 
Pontos de partida e pontos de chegada 
Itinerário na planta do bairro ou da localidade 
Os meios de comunicação 
Diferentes tipos de transporte 
Tipos de comunicação pessoal e social 
 
À Descoberta dos Materiais e Objetos: 

Experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 
Propriedades de alguns materiais e sua utilidade 
Origem dos materiais (natural / artificial) 
Experiências com o ar 
A existência do ar; o peso 
Manuseamento de objetos em situações concretas 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


