
 

 

 

DEPARTAMENTO DE 1ºCICLO 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 4ºAno 

  

1.º Semestre  

Domínio/Tema Subtema Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu e a família 

 

 

 
• Identificação pessoal 
   (nome, morada, telefone, documentos de identificação, nacionalidade, ...) 
 
• Caracterização física 
 
• Ciclos de vida e reprodução 
    (sexo, nascimento, crescimento, conceção e morte, ...) 
 
• Carácter e personalidade 
 
• Sensações e perceções físicas 
   (ter calor, frio, sede, ver, ouvir, tocar, ...; os cinco sentidos; cores; ...) 
 
• Relações familiares/graus de parentesco 
 
• Comunicação com a família 
   (recado, SMS, ...) 
 
• A casa 
  (o mobiliário e os eletrodomésticos, atividades domésticas) 
 
• Organização temporal 
   (séculos, milénio, meses, semana, dias da semana, horas, ...) 
 
• Higiene e saúde 
   (rotina diária, doenças, sintomas, ...) 
 
• Consumo 
   (Compras, lojas, moeda, formas de pagamento, vestuário...) 
 
• Alimentação 
   (refeições, alimentos, bebidas, pratos, utensílios de cozinha e de mesa) 
 
• Datas festivas 
   (aniversários, Natal, ...) 
 

• Lazer e Ocupação de tempos livres 
  (saídas em família; brincar, jogar, ver televisão, utilizar o computador, ler, 
praticar desporto; férias) 
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Eu e os 

outros 

 

 
• A escola 
  (intervenientes, estabelecimentos ‐ creche, infantário, colégio, ‐ meios de 
transporte, mobiliário de sala de      
   aula, material escolar, ...) 
 
• Mundo do trabalho 
   (profissões, locais e ferramentas de trabalho, situação no trabalho) 
 
• Acontecimentos e protagonistas do passado e do presente 
   (em articulação com o programa de Estudo do Meio) 
 
• Governo, política e sociedade 
   (vida em sociedade, país, distrito, concelho, ...; autarquia; presidente, 
primeiro ministro, governo, ...;    
   Instituições e serviços ‐ hospital, polícia, bombeiros, correios) 
 

 

Eu e o mundo 

 
• Meios de comunicação e informação 
  (conhecer meios de comunicação e informação: carta, telefone, Internet, faxe, 
imprensa escrita, publicidade,   
   ...) 
 
• Geografia e natureza 
  (astros, planetas, mapa, pontos cardeais, espaços urbanos e rústicos, climas 
e tempo atmosférico,   
  meteorologia, fauna e flora, ...) 
 
• Arte 
  (distinção das diferentes artes) 
 

 

 

 

2.º Semestre  

Domínio/Tema Subtema Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu e a família 

 

 

 
• Identificação pessoal 
   (nome, morada, telefone, documentos de identificação, nacionalidade, ...) 
 
• Caracterização física 
 
• Ciclos de vida e reprodução 
    (sexo, nascimento, crescimento, conceção e morte, ...) 
 
• Carácter e personalidade 
 
• Sensações e perceções físicas 
   (ter calor, frio, sede, ver, ouvir, tocar, ...; os cinco sentidos; cores; ...) 
 
• Relações familiares/graus de parentesco 
 
• Comunicação com a família 
   (recado, SMS, ...) 
 
• A casa 
  (o mobiliário e os eletrodomésticos, atividades domésticas) 
 
• Organização temporal 
   (séculos, milénio, meses, semana, dias da semana, horas, ...) 
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2 



 
 

• Higiene e saúde 
   (rotina diária, doenças, sintomas, ...) 
 
• Consumo 
   (Compras, lojas, moeda, formas de pagamento, vestuário...) 
 
• Alimentação 
   (refeições, alimentos, bebidas, pratos, utensílios de cozinha e de mesa) 
 
• Datas festivas 
   (aniversários, Natal, ...) 
 

• Lazer e Ocupação de tempos livres 
  (saídas em família; brincar, jogar, ver televisão, utilizar o computador, ler, 
praticar desporto; férias) 

Eu e os 

outros 

 

 
• A escola 
  (intervenientes, estabelecimentos ‐ creche, infantário, colégio, ‐ meios de 
transporte, mobiliário de sala de      
   aula, material escolar, ...) 
 
• Mundo do trabalho 
   (profissões, locais e ferramentas de trabalho, situação no trabalho) 
 
• Acontecimentos e protagonistas do passado e do presente 
   (em articulação com o programa de Estudo do Meio) 
 
• Governo, política e sociedade 
   (vida em sociedade, país, distrito, concelho, ...; autarquia; presidente, 
primeiro ministro, governo, ...;    
   Instituições e serviços ‐ hospital, polícia, bombeiros, correios) 
 

 

Eu e o mundo 

 
• Meios de comunicação e informação 
  (conhecer meios de comunicação e informação: carta, telefone, Internet, faxe, 
imprensa escrita, publicidade,   
   ...) 
 
• Geografia e natureza 
  (astros, planetas, mapa, pontos cardeais, espaços urbanos e rústicos, climas 
e tempo atmosférico,   
  meteorologia, fauna e flora, ...) 
 
• Arte 
  (distinção das diferentes artes) 
 

 

 

 


