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     … uma escola de afetos. 

Bibe Azul           Área do Conhecimento do Mundo 

Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Introdução à Metodologia 
Científica 

• Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas 
diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, 
experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a 
conclusões e comunicá-las.  
 

Abordagem às Ciências Conhecimento do mundo social 
A Família 
As relações de parentesco (graus de 
parentesco) 
Os membros da família 

sSituar-se socialmente numa família (relacionando graus de parentesco simples) e também 
noutros grupos sociais de pertença, reconhecendo a sua identidade pessoal e cultural. 
s Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e comunidade. 

Diversidade cultural 
Conhecimento e respeito pelas 
diferentes culturas 

sConhecer e respeitar a diversidade cultural. 
sReconhecer a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e grupos, 
manifestando respeito por crianças e adultos, independentemente de diferenças físicas, 
de capacidades, de género, etnia, cultura, religião ou outras. 

Tempo 
A divisão do tempo  
O dia e a noite, dias da semana 
Estações do ano e meses do ano 
 

sDistinguir unidades de tempo diário, semanal e anual, compreendendo a influência que tem 
na sua vida 
sDistinguir ontem/hoje /amanhã, semana, meses, estações do ano 
sNomear e ordenar e estabelecer sequências de diferentes momentos da rotina diária e 
reconhece outros momentos importantes de vida pessoal e da comunidade (aniversários e 
festividades). 
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Abordagem às ciências Conhecimento do mundo físico e natural 

O Corpo Humano 
As partes constituintes (cabeça, 
tronco e membros)  
O coração 
Os pulmões 
O estômago 
O cérebro 
As suas funções 
 

sIdentificar, designar e localizar corretamente diferentes partes externas do corpo, e 
reconhecer a sua identidade sexual. 
s Reconhece e identifica partes do corpo e alguns órgãos e compreende as suas funções. 
sIdentifica-se (nome completo, idade, nome de familiares mais próximos, localidade onde 
vive e nacionalidade), reconhecendo as suas caraterísticas individuais. 
sExpressar um sentimento de conhecimento de si mesma e de pertença a um lugar e a um 
tempo. 
sReconhecer que o ser humano tem necessidades fisiológicas (sede, fome, repouso…), de 
segurança (abrigo e proteção), sociais (pertença e afeto…), de estima (reconhecimento, 
estatuto…) e de autorrealização e que passa por um processo de crescimento e 
desenvolvimento, explicando semelhanças e diferenças entre estas necessidades humanas 
e as de outros seres vivos.  
sIdentificar permanência e mudança nos processos de crescimento, associando-o a  
diferentes fases nos seres vivos, incluindo o ser humano (bebé, criança, adolescente, 
jovem, adulto, idoso). 

Os órgãos dos sentidos sIdentificar os órgãos dos sentidos 
sReconhecer as suas funções e a sua importância 

Higiene corporal 
 

sJustificar algumas razões de prática de higiene corporal, alimentar, saúde e segurança 
(lavar as mãos antes das refeições e sempre que necessário, lavar os dentes, lavar ao 
alimentos que se consomem crus e ir periodicamente ao médico). 

A Habitação 
A construção de uma casa 
As divisões de uma casa 
Os tipos de habitação 

sIdentificar os materiais de construção. 
sIdentificar as divisões da casa 
sReconhecer vários tipos de habitação 
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A Terra / O Sol / O Ar 
O planeta terra e a sua forma 
Os movimentos da terra 
O sistema solar 
Os continentes 
Os oceanos 

sReconhecer diferentes formas de representação da Terra e identificação, nas mesmas, 
alguns lugares. 
sRepresentar (através de desenho ou de outros meios) lugares reais ou imaginários e 
descreve-los oralmente. 
sIdentificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que 
observa no meio físico natural. 

Os minerais 
A água  
As propriedades da água 
Os estados e da água 
 O ciclo da água 
As rochas 
As características das rochas 
Os vulcões 

sReconhecer as propriedades da água e a sua importância na vida de todos os seres vivos. 
sComparação e observação das diferentes propriedades das rochas. 
 

Seres vivos / Seres não vivos 
Distinção entre seres vivos e seres não 
vivos 

sCompreender e identificar diferenças e semelhanças distintas dos seres vivos e 
identificar diferenças e semelhanças entre animais e plantas. 

Os Animais 
Os mamíferos - 
Características/Habitat 
As Aves - Características/Habitat 
Os Peixes - Características/Habitat 
Os Insetos - Características/Habitat 
Os Répteis - Características/Habitat 

sVerificar as diferentes partes constituintes de vários tipos de animais e reconhece alguns 
aspetos das suas características físicas de vida. 
sDescobrir a importância dos animais no nosso planeta e na nossa alimentação. 
sObservar e identificar as características dos animais e dos diferentes habitats. 
sFormular questões sobre as características e habitats que observa ( direta ou 
indiretamente) 
sObservação e comparação dos habitats dos animais domésticos e dos animais selvagens. 
sComparar as características dos animais herbívoros e carnívoros. 
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Animais vertebrados e invertebrados 
Animais domésticos e selvagens 
Animais herbívoros e carnívoros                

sRelacionar as características físicas com o tipo de alimentação dos animais herbívoros e 
dos animais carnívoros. 

As Plantas 
As partes constituintes (Raiz / Caule / 
Folhas) 
Tipos de plantas (alimentação e 
ornamentação) 
Cuidados a ter com as plantas 
Árvores 
Flores 
Frutos 
Legumes 
 

sComparar o processo de germinação de sementes distintas e o crescimento de plantas, 
através de experiencias, distinguindo as diferentes partes de uma planta. 
sIdentificar as partes constituintes das plantas. 
sReconhecer a importância das plantas na nossa alimentação. 
sReconhecer a importância das plantas no equilíbrio do nosso ecossistema. 
sReconhecer a importância das plantas na vida do nosso planeta. 
sObservação e reconhecimento dos vários tipos de árvores. 
sIdentificação das diferentes árvores e dos seus frutos. 
sManifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito 
pelo meio ambiente 

A Natureza sDescrever a importância da separação dos resíduos domésticos, identificando os 
materiais a colocar em cada um dos ecopontos. 
sManifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito 
pelo ambiente, indicando algumas práticas adequadas (não desperdiçar água e eletricidade; 
não deitar papeis e outros resíduos para o chão).  
sIdentificar sequências de ciclos de vida de diferentes fenómenos que estão relacionados 
com a sua vida diária (a noite e o dia, as estações do ano, os estados do tempo, com a forma 
de vestir, com as atividades a realizar). 

A Alimentação  
A Roda dos Alimentos  
Higiene alimentar 

sIdentificar os diferentes grupos da roda dos alimentos. 
sSaber identificar os alimentos saudáveis e os não saudáveis. 
sPromover comportamentos e hábitos saudáveis, tais como: evitar o consumo excessivo de 
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doces e refrigerantes. 

Vestuário .sReconhecer a importância do vestuário 
sIdentificar o vestuário de acordo com as condições atmosféricas 
sIdentificar algumas diferenças e semelhanças no vestuário masculino e feminino e o 
vestuário antigo e moderno 

Profissões 
Características das diferentes 
profissões 

sIdentificar algumas profissões e serviços no meio familiar e local da criança, ou noutros 
que conheça.  
sReconstruir relatos acerca de situações do presente e do passado, pessoal, local ou outro, 
e distingue situações reais (épocas antigas e modernas) de ficcionais (contos de fadas, 
homem aranha…). 
sAntecipar ações simples para o seu futuro próximo e mais distante, a partir de contextos 
presentes (o que vou fazer logo, amanhã, o que vou fazer no meu aniversário, quando for 
grande…) 
sOrdenar acontecimentos, momentos de um relato ou imagens com sequência temporal 
construindo uma narrativa cronológica, mobilizando linguagem oral e outras formas de 
expressão. 

Prevenção rodoviária 
Regras de segurança 
Segurança do seu corpo  
 

s Justificar algumas razões de segurança (caminhar pelo passeio, atravessar nas 
passadeiras, respeitar semáforos, no carro andar na cadeirinha com o cinto de segurança). 
 

Os Meios de Transporte / 
Comunicação 
Os tipos de transporte (Terrestres, 
Aquáticos e Aéreos) 

sIdentificar elementos do ambiente social (construções, vias e meios de comunicação, 
serviços…) de um lugar. 
sDescrever a importância dos meios de transporte (avião, carro, autocarro, barco,…) e de 
comunicação (telefone, televisão computador,…). 
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Os tipos de comunicação (Pessoal e 
Social) 
A Praia 
As bandeiras (o seu significado) 
Cuidados a ter com o mar e o sol 
 

sConhecer as cores da bandeira e o seu significado.  
sJustificar algumas razões dos cuidados a ter com o mar(respeitar as bandeiras, nadar ao 
longo da praia, ir para o mar com um adulto,…) e com o sol (evitar as horas de maior calor, 
por protetor solar, usar boné e t-shirt, beber água). 
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Tecnologias de Informação e Comunicação 
Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

 
Informação  
Internet 

sExplorar livremente jogos e outras atividades lúdicas acedendo a programas e a páginas 
da internet a partir do ambiente de trabalho, disponibilizadas pelo educador. 
sIdentificar a informação necessária em recursos digitais off-line (jogos de pares, de 
sinónimos e contrários, de cores e tamanhos, etc.), disponibilizados pelo educador a partir 
do ambiente de trabalho. 
sCategorizar e agrupar informação em função de propriedades comuns (jogos sobre tipos 
de alimentos, objetos, atividades, etc.), reconhecendo a fonte off-line e on-line 
disponibilizadas pelo educador a partir do ambiente de trabalho. 

Comunicação  
 
Interação 

sIdentificar as tecnologias como meios que favorecem a comunicação e o fortalecimento 
de relações de reciprocidade com outras pessoas (família/escola; comunidade/escola; 
escola/escola). 
sInteragir com outras pessoas utilizando ferramentas de comunicação em rede, com 
assistência do educador. 

Produção  
Registo 

sRepresentar acontecimentos e experiências da vida quotidiana ou situações imaginadas, 
usando, com o apoio do educador, ferramentas digitais que permitem inserir imagens 
palavras e sons. 
sUtilizar as funcionalidades básicas de algumas ferramentas digitais (programas de 
desenho) como forma de expressão livre. 
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Segurança  
 
Regras 
Atitudes  
Respeito 

sParticipar na definição de regras, comportamentos e atitudes a adotar relativamente ao 
uso dos equipamentos e ferramentas digitais, incluindo regras de respeito pelo trabalho 
dos outros. 
sCuidar e responsabilizar-se pela utilização de equipamentos e ferramentas digitais, 
observando as normas elementares de segurança definidas em grupo (ligar/desligar o 
computador; cuidado com as tomadas). 
 


