PLANIFICAÇÃO ANUAL
Estudo do Meio
2º Ano

1º PERÍODO
Meses

Blocos/ Conteúdos

Horas Previstas

O passado mais longínquo da criança
setembro

Datas e factos significativos

6h

Mês e ano
Ano comum e ano bissexto
Localização numa linha de tempo
O passado próximo familiar
Reconhecimento de datas e factos
Localização em mapas
outubro

12h
Manusear objetos em situações concretas
A sua utilidade
Cuidados a ter
O seu corpo
Os órgãos dos sentidos
O seu corpo
Os órgãos dos sentidos

novembro

A saúde do seu corpo
Cuidados a ter com os órgãos dos sentidos
O seu corpo
Modificações do seu corpo

12h

A saúde do seu corpo
Hábitos de higiene diária
Higiene do vestuário
Higiene dos espaços de uso coletivo
dezembro

Higiene alimentar

7h

Importância da vacinação

2º PERÍODO
A vida em sociedade
Regras de convivência social
Respeito pelos interesses individuais e coletivos
janeiro

Harmonização de conflitos

12h

Modos de vida e funções de alguns membros da comunidade
Propriedades e utilidades dos materiais
Instituições e serviços existentes na comunidade
fevereiro

Os seus itinerários

10h

Itinerários diários
Localização de pontos de partida e de chegada
Os meios de comunicação
Tipos de transportes
A segurança do seu corpo
Normas de prevenção rodoviária
março

Cuidados na utilização dos transportes públicos

11h

Cuidados na utilização de passagens de nível
Os meios de comunicação pessoal
Os meios de comunicação social
3º PERÍODO
Os seres vivos do seu ambiente
abril

Plantas existentes no ambiente próximo
Plantas espontâneas e cultivadas
Onde vivem as plantas
Partes constitutivas das plantas mais comuns
Variação de aspeto das plantas ao longo do ano

12h

Os seres vivos do seu ambiente
Animais domésticos e animais selvagens
Onde vivem os animais
maio

Características externas de alguns animais
Modo de vida de alguns animais

12h

Aspetos físicos e seres vivos de outras regiões ou países
A origem dos materiais
Os aspetos físicos do meio local
Estados do tempo
Estações do ano
Estações do ano e o estado do tempo
O ar em movimento
A segurança do seu corpo
junho

Regras de segurança na praia, nos rios, nas piscinas
As suas perspetivas para um futuro mais longínquo

12h

