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Ano Letivo 

2019/2020 

PLANIFICAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

2º Ano, Turma - TIS/TEAC 

Cidadania e 

Desenvolvimento ou 
Cidadania 

 

Domínios de 

Intervenção 

Temas 

Subtemas 

Competências 

específicas 
Disciplinas Objetivos 

Atividades  

Estratégias 
Recursos Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações 

Climáticas 

- Causas das 

alterações climáticas 

-Impactes das 

alterações climáticas 

Conhecem as causas das 

alterações climáticas.  

Compreendem os impactes 

ambientais resultantes das 

alterações climáticas.  

Tomam consciência da 

necessidade de adotar 

comportamentos que visem 

a adaptação e mitigação 

face às alterações 

climáticas. 

Todas as disciplinas 

pertencentes às áreas 

Científica e Sociocultural 

 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Pesquisa na internet de temas 

alusivos ao ambiente: 

- Que políticas nacionais estão 

a ser definidas para diminuir a 

emissão de gases 

- De que forma cada um de nós 

pode contribuir para reverter o 

aquecimento global. 

- Debates 

 

Computadores Mês de outubro 

Alterações 

Climáticas 

- Causas das 

alterações climáticas 

-Impactes das 

alterações climáticas 

Conhecem as causas das 

alterações climáticas.  

Compreendem os impactes 

ambientais resultantes das 

alterações climáticas.  

Tomam consciência da 

necessidade de adotar 

comportamentos que visem 

a adaptação e mitigação 

face às alterações 

climáticas. 

Todas as disciplinas 

pertencentes às áreas 

Científica e Sociocultural 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Participar em ações de 

sensibilização sobre impactes das 

atividades humanas nas alterações 

climáticas 

 

Ecocinema 

Visualização de 

filmes/documentários de 

caracter ambiental. 

Computadores 

Projetor 
Mês de outubro 
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EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

 

 

 

 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

redução de resíduos 

Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

Todas as disciplinas 

pertencentes às áreas 

Científica e Sociocultural 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

 

Palestras alusivas ao tema 

Elaboração de 

cartazes/panfletos que 

promovam hábitos de 

poupança de água e energia 

 

Um representante 

da autarquia 

municipal ligado 

ao ambiente 

 

Cartolinas 

Cores 

Computadores 

Impressora 

Papel 

Mês de novembro 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

redução de resíduos 

Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

Todas as disciplinas 

pertencentes às áreas 

Científica e Sociocultural 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

 

Oficina da reciclagem  

Criação de ecopontos para a 

escola 

 
Cartão/Papelão Mês de novembro 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

redução de resíduos 

Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

Todas as disciplinas que 

fazem parte do Plano 

Curricular do respetivo 

curso 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

EcoNatal 

- Fazer árvores de Natal usando 

material reutilizável 

- Elaborar cartazes para um 

Natal Sustentável, com o 

reaproveitamento de materiais. 

Todo o tipo de 

material 

reutilizável ou 

reciclável 

Mês de novembro 

e dezembro 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

redução de resíduos 

Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

Todas as disciplinas 

pertencentes à área 

Técnica, Tecnológica e 

Prática  

 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

Criação de Jogos digitais  

alusivos aos temas 

- água 

- reciclagem  

Estes jogos serão aplicados nas 

crianças e nos idosos 

- Fazer um jogo para a página 

do Facebook da escola em que 

se intitula “Quem quer ser 

ecológico” 

Computadores 

Internet 

Ao longo de todo o 

ano letivo 
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EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Alterações 

Climáticas 

Impactes das 

alterações climáticas 

 

Compreendem a 

necessidade de adotar 

práticas de âmbito pessoal e 

comunitário de consumo 

responsável.  

Conhecem modos de 

produção que visam a 

sustentabilidade.  

Reconhecem que um 

consumo sem limites 

exerce demasiada pressão 

sobre os recursos naturais e 

provoca danos no ambiente. 

 

Todas as disciplinas que 

fazem parte do Plano 

Curricular do respetivo 

curso 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Participar em ações de 

sensibilização sobre impactes das 

atividades humanas nas alterações 

climáticas 

 

Plantar árvores Árvores/plantas 
Mês de março (dia 

mundial da árvore) 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

redução de resíduos 

 

 Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

Área de Integração 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

 

Visita ao Parque Biológico de 

Lamego 
Autocarro Mês de maio 

Alterações 

Climáticas 

- Causas das 

alterações climáticas 

-Impactes das 

alterações climáticas 

 

Produção e 

consumo 

sustentáveis: 

- Resíduos 

 

Conhecem as causas das 

alterações climáticas.  

Compreendem os impactes 

ambientais resultantes das 

alterações climáticas.  

Tomam consciência da 

necessidade de adotar 

comportamentos que visem 

a adaptação e mitigação 

face às alterações 

climáticas. 

Tomam consciência da 

necessidade de adoção de 

práticas que visem a 

Todas as disciplinas que 

fazem parte do Plano 

Curricular do respetivo 

curso 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Conhecer o ciclo de vida de 

diferentes bens de consumo. 

 

Incorporar práticas de consumo 

responsável. 

 

Conhecer as causas das alterações 

climáticas a diferentes escalas. 

Elaboração de um Peddy 

Paper Ecológico 

Fazer uma caminhada e 

plogging  

Toda a 

comunidade 

escolar  

Nas jornadas 

Culturais 
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 redução de resíduos 

 Compreendem que os 

resíduos contêm elementos 

reutilizáveis ou recicláveis. 

 

Analisar os diferentes impactes das 

alterações climáticas. 

 

Participar em ações de 

sensibilização sobre impactes das 

atividades humanas nas alterações 

climáticas 

 
 

OBJETIVOS GERAIS  

✓ Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa;   

✓ Cooperar em tarefas e projetos comuns; 

✓ Utilizar o conhecimento para participar de forma autónoma e crítica na tomada de decisões relacionadas com o efeito das atividades humanas;  

✓ Desenvolver atitudes de sociabilidade e responsabilidade ambiental.  


