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Planificação Anual de Oferta Complementar / Apoio ao Estudo - 1º Ciclo 

“Explorar e intervir para preservar o Meio Local” 

 O projeto a implementar na Oferta Complementar no ano letivo 2021/2022, nas escolas do Agrupamento de Arraiolos, 

enquadra-se no recomendado na legislação em vigor.  
 

Domínios Conteúdos Objetivos/descritores 

A Descoberta do Meio 

Local (Concelho- 

Distrito- Região) 

 

Património material e 

imaterial. 

 

 

 

Poder local 

 

 

 

Comunicação 

 

Pesquisa e organização 

de informação 

 

Trabalho colaborativo 

 Explorar o Património cultural da região; 

 Explorar pontos de Interesse da região;  

 Descobrir factos importantes da região; 

 Identificar as principais tradições do concelho e o feriado municipal; 

 Identificar as principais funções e atribuições da Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal; 

 Conhecer os símbolos do concelho e distrito;  

 Descobrir, no mapa, a região, o distrito, concelho e freguesia de residência; 

 Pesquisar sobre temas diversos utilizando as TIC; 

 Selecionar informação, utilizando as TIC; 

 Organizar trabalhos de projeto individualmente ou em grupo com recurso das TIC 

ou/e recorrendo às expressões artísticas; 

 Apresentar os trabalhos na turma/escola; 

 Divulgar e expor os trabalhos; 

 Aprender a ter uma atitude cívica e interventiva quer ao nível dos seus problemas 

individuais, quer em âmbitos mais alargados do mundo atual. 
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Educação Ambiental/ 

Sustentabilidade 

Educação e 

consciencialização 

ambiental 

 

 

 

 

Participação cívica 

 

 

 

 

 

Intervenção ambiental 

 

 

 

Comunicação 

 

Pesquisa e organização 

de informação 

 

 Analisar e refletir sobre situações reais do meio em que vive; 

 Promover ações de sensibilização para comportamentos e atitudes de respeito 

pelo meio ambiente natural; 

 Respeitar e manter limpos os espaços comuns; 

 Intervir para construção de hábitos pessoais que contribuam para a prevenção 

do meio ambiente; 

 Aprender e separar os lixos; 

 Reconhecer o meio ambiente como património universal e a ser preservado por 

todos; 

 Explicar e valorizar os ecossistemas da Floresta e dos Oceanos; 

 Explorar e dar a conhecer a área florestal e espécies autóctones do meio local; 

 Conhecer o ciclo de vida das espécies autóctones (como crescem; principais 

características...); 

 Aumentar o conhecimento sobre os benefícios das florestas para o 

desenvolvimento do ser humano; 

 Abordar a gestão sustentável de todos os tipos de florestas; 

 Conhecer o oceano que banha a costa da nossa região; 

 Refletir sobre a poluição dos oceanos; 

 Reconhecer a origem e o impacto do plástico nos oceanos; 

 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados na proteção dos 

oceanos; 

 Pesquisar sobre temas diversos utilizando as TIC;. 

 Selecionar informação, utilizando as TIC; 

 Organizar trabalhos de projeto individualmente ou em grupo com recurso das TIC 

ou/e recorrendo às expressões artísticas; 
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Trabalho colaborativo  Apresentar os trabalhos na turma/escola; 

 Divulgar e expor os trabalhos; 

 Aprender a ter uma atitude cívica e interventiva quer ao nível dos seus problemas 

individuais, quer em âmbitos mais alargados do mundo atual. 

Educação para saúde  

 

 

Saúde e higiene do corpo 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Alimentar/Atividade física 

 

 

 

 

 

 

 

 Consciencializar para a importância dos hábitos de higiene pessoal, do exercício 

físico e da alimentação equilibrada como um benefício para a saúde individual e 

comunitária; 

 Conhecer princípios básicos de higiene individual e coletiva;  

 Desenvolver o sentido de responsabilidade individual na promoção da saúde 

coletiva; 

 Identificar fatores e situações de risco para a saúde individual e coletiva;  

 Prevenir as situações de risco; 

 Promover comportamentos responsáveis; 

 Refletir sobre a importância de uma alimentação saudável e sustentável; 

 Conhecer a gastronomia local; 

 Identificar a Dieta Mediterrânica como exemplo das diferentes influências 

socioculturais sobre o consumo alimentar; 

 Reconhecer a Dieta Mediterrânica como exemplo de um padrão alimentar 

saudável; 

 Prevenir a obesidade infantil; 

 Conhecer os impactos do desperdício alimentar; 

  Identificar formas de redução do desperdício alimentar;  

 Compreender as principais regras de segurança alimentar; 
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Relações pessoais e 

sociais  

 

 

 

Igualdade de género 

 

 

Comunicação 

 

Pesquisa e organização 

de informação 

 

Trabalho colaborativo 

 Estruturar o conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e 

de autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes; 

 Estimular o desenvolvimento do corpo em harmonia com a natureza, protegendo-

o e identificando limites;  

 Prevenir maus tratos e aproximações abusivas nas relações; 

  Reconhecer práticas de cidadania e de respeito pelo outro; 

 Refletir sobre o discurso da igualdade entre Mulheres e Homens; 

  Perceber o significado da igualdade de direitos e de oportunidades;  

 Pesquisar sobre temas diversos utilizando as TIC; 

 Selecionar informação, utilizando as TIC; 

 Organizar trabalhos de projeto individualmente ou em grupo com recurso das TIC 

ou/e recorrendo às expressões artísticas; 

 Apresentar os trabalhos na turma/escola; 

 Divulgar e expor os trabalhos; 

 Aprender a ter uma atitude cívica e interventiva quer ao nível dos seus problemas 

individuais, quer em âmbitos mais alargados. 

 

 


