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DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DIDÁTICAS

2.ºANO

ANO LETIVO DE 2020/2021

D1. Sociedade

2º Período

D1. Sociedade

•

Fontes documentais na construção do conhecimento do seu
passado.

•

•

Datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou
das pessoas que lhe são próximas; localizá-los em mapas ou
plantas e numa linha de tempo.

•

Estudo do Meio

• Localização de Portugal.
• Coração, pulmões, estômago

e

rins.

• Ossos e músculos.
• Comportamentos

e atitudes/
bem-estar físico e psicológico.

• Vacinação.
D3. Tecnologia

• Realizar experiências em con-

dições de segurança, seguindo
os procedimentos experimentais. *

• Vantagens

e desvantagens da
utilização de recursos tecnológicos.

Influências de outros países e
culturas.

•

Convenção sobre os Direitos
da Criança.

D2. Natureza

•
•

Estados do tempo.
Evaporação, condensação, solidificação, fusão e o ciclo da
água.

Símbolos informativos fundamentais para o consumidor.

•
•

Estados do tempo.

•

Animais: revestimento, alimentação, locomoção e reprodução.

Animais: revestimento, alimentação, locomoção e reprodução.

•

Plantas: raiz, caule, folha,
flor, fruto e semente.

•
•

Habitat dos seres vivos.

•

Plantas: raiz, caule, folha,
flor, fruto e semente.

•

Ameaças à biodiversidade dos
seres vivos.
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D3. Tecnologia

•
•

• Reconhecer

que a tecnologia
responde a necessidades e a
problemas do quotidiano (rede
elétrica, canalização de água,
telecomunicações, etc.). *

•

•

• Reconhecer a desigual reparti-

ção entre os continentes e os
oceanos, localizando no globo
terrestre as áreas emersas
(continentes) e imersas (oceanos).*

3º Período

D1. Sociedade

Instituições e serviços que
contribuem para o bem-estar
das populações
Importância do diálogo, da
negociação e do compromisso
na resolução pacífica de situações de conflito.

D2. Natureza

D2. Natureza

Aulas
Previstas

1º Período

Aulas
Previstas

Aulas
Previstas

DISCIPLINA

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DIDÁTICAS

Vantagens e desvantagens da
utilização de recursos tecnológicos.
Transformações causadas
pelo aquecimento e arrefecimento de materiais

D4. Sociedade/ Natureza/
Tecnologia

•

•

Existência de bens comuns à
humanidade (água, ar, solo,
etc.) e a necessidade da sua
preservação.
Questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive.

• Transformações

causadas pelo
aquecimento e arrefecimento
de materiais
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Ameaças à biodiversidade dos
seres vivos.

D3. Tecnologia

•
•

Vantagens e desvantagens da
utilização de recursos tecnológicos.
Transformações causadas
pelo aquecimento e arrefecimento de materiais

D4. Sociedade/ Natureza/
Tecnologia

•
•
•

Elementos naturais e humanos
do lugar onde vive.
Conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos.
Existência de bens comuns à
humanidade (água, ar, solo,
etc.) e a necessidade da sua
preservação.

1
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Estudo do Meio

D4. Sociedade/ Natureza/
Tecnologia

•
•
•

•

Itinerários
Questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive.
Colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber comunicar.
Meios de comunicação e informação.

D4. Sociedade/ Natureza/
Tecnologia

•
39

•

Colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências,
comprovar resultados e saber
comunicar.
Meios de comunicação e informação.

Aulas
Previstas

2º Período

Aulas
Previstas

1º Período

Aulas
Previstas

DISCIPLINA
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3º Período

D4. Sociedade/ Natureza/
Tecnologia

•
33

•

Questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive.
Colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências,
comprovar resultados e saber
comunicar.

* Recuperação de Aprendizagens Essenciais não trabalhadas ou trabalhadas parcialmente no
ano letivo 2019/2020.
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