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1.º CICLO 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 
OFERTA COMPLEMENTAR – 1.º Ano de Escolaridade 

* De acordo com as AE em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

“PEQUENOS CIENTISTAS”  

1.º PERÍODO 
DOMÍNIO 

NATUREZA/TECNOLOGIA 

Experiências 
(exemplos*) 

 

Experiência 1: “Ver, cheirar, tocar com as mãos e provar”. 
Experiência 2: “O inventor das cores” 
Experiência 3: “Quente ou frio?” 
Experiência 4: “A maçã doente” 
Experiência 5: “Consegues ver com os olhos fechados?” 

 
* A apresentação destas experiências não invalida que se explorem outras que vão 
ao encontro dos temas e contexto de sala de aula. 

Conceitos/termos 
Órgãos dos sentidos, saudável, 
doença, micróbios, contagioso, 
higiene pessoal, calor, frio, quente, 
temperatura, absorver, macio, 
áspero, grosso, grande pequeno, 
liso, comprido, pequeno, curto, 
rugoso e tato. 

 
 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e Internet para pesquisas, criação de 
apresentações/Quiz, processamento de texto, etc. 

Português – Elaborar registos de informação; ampliar vocabulário; ler e conhecer 

textos/histórias alusivas ao tema. 

 Educação Artística – Ilustrações das experiências antes e depois de concluídas; 

canções alusivas aos temas; 

Matemática - figuras geométricas; as cores; as quantidades; contagens; classificar 

e ordenar; situar-se no espaço em relação aos objetos; preencher tabelas. 

Cidadania e Desenvolvimento – cumprimento de regras de manuseamento e 
segurança no trabalho em grupo; reflexão conjunta confrontando e respeitando 
ideias e opiniões dos outros (escuta, respeito e interação). 

 
 
 

Aprendizagens 
Essenciais 

 
 

- Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos 

experimentais.  

- Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, furador, espremedor, 

saca-rolhas, talheres, etc.).  

- Identificar as propriedades de diferentes materiais. 

- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados 
e saber comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  

 
 
 
 

PERFIL DO ALUNO 
 

Ações Estratégicas 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- formulação de questões-problema;  

- registo seletivo de ideias prévias, da planificação de atividades a realizar, dos 

dados recolhidos e das conclusões construídas a partir dos dados;  

- confrontação de resultados obtidos com previsões feitas;  

- identificação de alguns fatores que influenciam uma experiência;  

- formulação de hipóteses com vista a dar resposta a um problema que se coloca 

face a um determinado fenómeno. 

• Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- organização e realização autónoma de tarefas;  

- responsabilização pelo seu desempenho na realização de tarefas. 

 
 

Descritores 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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2.º PERÍODO 
DOMÍNIO 

NATUREZA/TECNOLOGIA 

Experiências (exemplos*)  

Experiência 6: “Criar um relógio de sol” 
 

Experiência 7: “Quanto choveu?” 
 
* A apresentação destas experiências não invalida que se explorem outras que 
vão ao encontro dos temas e contexto de sala de aula. 

Conceitos/termos 

Motricidade, orientação 

espacial, grande, pequeno, 

forma, calor, temperatura, 

tempo 

 
 
 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e Internet para pesquisas, criação de 
apresentações/Quiz, processamento de texto, etc. 

Português – Elaborar registos de informação; ampliar vocabulário; ler e 

conhecer textos/histórias alusivas ao tema. 

 Educação Artística – Ilustrações das experiências antes e depois de 

concluídas; canções alusivas aos temas; 

Matemática - figuras geométricas; as cores; as quantidades; contagens; 

classificar e ordenar; situar-se no espaço em relação aos objetos; preencher 

tabelas. 

Cidadania e Desenvolvimento – cumprimento de regras de manuseamento e 
segurança no trabalho em grupo; reflexão conjunta confrontando e respeitando 
ideias e opiniões dos outros (escuta, respeito e interação). 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais 
 
 

- Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos 

experimentais.  

- Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, furador, espremedor, 

saca-rolhas, talheres, etc.).  

- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

 
PERFIL DO ALUNO 

 
Ações Estratégicas 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- formulação de questões-problema;  

- registo seletivo de ideias prévias, da planificação de atividades a realizar, dos 

dados recolhidos e das conclusões construídas a partir dos dados;  

- confrontação de resultados obtidos com previsões feitas;  

- identificação de alguns fatores que influenciam uma experiência;  

- formulação de hipóteses com vista a dar resposta a um problema que se coloca 

face a um determinado fenómeno. 

• Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno:  

- organização e realização autónoma de tarefas;  

- responsabilização pelo seu desempenho na realização de tarefas. 
 
 

Descritores 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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                                                  3.º PERÍODO 
DOMÍNIO 

NATUREZA/TECNOLOGIA 

Experiências (exemplos*) 
 

Experiência 8: “Germinação do feijão”  

Experiência 9: “A forma e o volume da água”  

Experiência 10: “O cheiro e o sabor da água”  

Experiência 11: “Objetos que flutuam ou não”  

Experiência 12: “A ação da água sobre os materiais”  

Experiência 13: “Dissolve-se ou não” 
 

* A apresentação destas experiências não invalida que se explorem outras que 

vão ao encontro dos temas e contexto de sala de aula. 

 

Conceitos/termos 

Volume, forma, quantidade, 

cheiro, sabor, destilada, 

mineral, incolor, insípida, 

inodora, flutuação, moldável, 

dissolução 

 
 

 
 

Transversalidade 

TIC – Uso do quadro interativo e Internet para pesquisas, criação de 
apresentações/Quiz, processamento de texto, etc. 

Português – Elaborar registos de informação; ampliar vocabulário; ler e 

conhecer textos/histórias alusivas ao tema. 

 Educação Artística – Ilustrações das experiências antes e depois de 

concluídas; canções alusivas aos temas; 

Matemática - figuras geométricas; as cores; as quantidades; contagens; 

classificar e ordenar; situar-se no espaço em relação aos objetos; preencher 

tabelas. 

Cidadania e Desenvolvimento – cumprimento de regras de manuseamento e 
segurança no trabalho em grupo; reflexão conjunta confrontando e respeitando 
ideias e opiniões dos outros (escuta, respeito e interação). 

 
 
 
 
 

Aprendizagens  
Essenciais 

 
 

- Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos 

experimentais.  

- Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função. 

- Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, cor, 

sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade), agrupando-os de acordo com 

as suas características, e relacionando-os com as suas aplicações. 

-Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na Terra.  

- Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 

diferentes fases do seu desenvolvimento.   

- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

 
 
 

PERFIL DO ALUNO 
 

Ações Estratégicas 

• Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- formulação de questões-problema;  

- registo seletivo de ideias prévias, da planificação de atividades a realizar, dos 

dados recolhidos e das conclusões construídas a partir dos dados;  

- confrontação de resultados obtidos com previsões feitas;  

- identificação de alguns fatores que influenciam uma experiência;  

- formulação de hipóteses com vista a dar resposta a um problema que se coloca 

face a um determinado fenómeno. 

• Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno:  

- organização e realização autónoma de tarefas;  

- responsabilização pelo seu desempenho na realização de tarefas. 

 
 
 

Descritores 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
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