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EXPLORADORES DO PARQUE 
 

3.º Ano – Estudo do Meio 

 

SOCIEDADE  

 Reconhecer vestígios do passado local: 

- construções; 

- instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados; 

- costumes e tradições. 

 Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa. 

 

NATUREZA 

 Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, nomeadamente através de relações 

alimentares, e do meio físico, reconhecendo a importância da preservação da Natureza. 

 Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que os seus descendentes apresentam características 

semelhantes aos progenitores, mas também diferem em algumas delas. 

 Utilizar instrumentos de medida para orientação e localização no espaço de elementos naturais e 

humanos do meio local e da região onde vive, tendo como referência os pontos cardeais. 

 

SOCIEDADE/NATUREZA/TECNOLOGIA 

 Reconhecer o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, assoreamento, 

poluição) provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos (sobrevivência, 

morte e migração) e da sociedade. 

 Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar quanto a aspetos 

naturais, sociais, culturais e tecnológicos. 

 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber comunicá-

los, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

 

4.º Ano – Estudo do Meio 

 

NATUREZA  

 Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando as razões que 

conduziram a essa situação. 

 Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, bússola, estrela polar), 

na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra. 
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GRAMÁTICA  

 Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e no modo 

imperativo. 

 Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, em textos orais e escritos. 

 Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua estrutura interna (base, radical 

e afixos). 

 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal. 

 

4.º Ano – Educação Física 

 

SUBÁREA PERCURSOS NA NATUREZA 

 Escolher e realizar habilidades apropriadas em PERCURSOS NA NATUREZA, relativas aos 3.º e 4.º anos 

de escolaridade, de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando 

com os colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. 

  


