
Plano Curricular de Estudo do Meio 

4.º Ano - Ano Letivo 2022/2023 

1.º Período  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Natureza 

 
• Descrever de forma simplificada e com recurso a representações, os sistemas digestivo, 

respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo e os cuidados a ter. 

• Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência. 

• Reconhecer mecanismos de defesa simples do organismo, por exemplo a pele como primeira 

barreira de proteção e de prevenção de doenças. 

• Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações da 

dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem. 

• Recolher amostras de rochas e de solos e identificar as suas propriedades. 

• Descrever o tipo de solo da sua região e compará-lo com o de outras. 

 

 

 

Sociedade 
 

• Reconhecer e valorizar o património natural e cultural; vestígios materiais do passado; 

costumes, tradições, símbolos e efemérides. 

• Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal 

desde os primeiros povos até ao povoamento do reino. 
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2.º Período  
 

Aprendizagens essenciais 

Natureza/Sociedade 
 

• Localizar o planeta Terra no Sistema Solar representando-o de diversas formas (planisfério e 

globo). 

• Utilizar diferentes processos para referenciar os pontos cardeais (posição do sol, bússola e 

estrela polar). 

• Utilizar representações cartográficas para localizar formas de relevo em Portugal. 

• Comparar as diferentes formas de relevo de Portugal utilizando imagens, esquemas ou mapas. 

• Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração identificando 

causas ou consequências para os territórios envolvidos. 

 
 

Sociedade 

• Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal 

desde a segunda dinastia até ao período filipino. 
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3.º Período  
 

Aprendizagens essenciais 

 
Natureza/Sociedade/Tecnologia 

• Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos com a distribuição espacial de 

fenómenos humanos. 

• Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na 

qualidade do ambiente, reconhecendo a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas 

que minimizem o impacto negativo. 

• Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano. 

• Identificar plantas e animais em vias de extinção. 

• Comparar diversos materiais através de circuitos elétricos (isoladores ou condutores, as suas 

aplicações e regras de segurança). 

• Identificar objetos tecnológicos utilizados no passado e no presente. 

• Utilizar as tecnologias de informação e comunicação em segurança tendo consciência de que 

o uso abusivo gera dependência. 

• Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a sociedade. 

 

Sociedade 

• Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal 

desde a restauração até ao 25 de abril. 

• Relacionar a revolução do 25 de abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos. 

• Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

• Conhecer o número de estados pertencentes à União Europeia localizando alguns no mapa 

da Europa. 

 


