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COMPETÊNCIAS GERAIS/APRENDIZAGENS A PROMOVER AO LONGO DO ANO LETIVO 

Introdução à Metodologia Científica. 

Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes 

etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e 

recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-

las 

Abordagem às Ciências 

Conhecimento do Mundo Social 

Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social próximo 

 Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a influência 

que têm na sua vida 

 Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, sociais e 

culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras comunidades 

 Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e comunidade, associando-

as a objetos, situações de vida e práticas culturais 

 Conhecer e respeitar a diversidade cultural 

Conhecimento do Mundo Físico e Natural 

Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e identificar diferenças e 

semelhanças entre: animais e plantas. 

 Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais, 

plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a 

partir deles 

Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no meio físico 

e natural 

Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança 

Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo 

ambiente. 

 

 

   



Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 

Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e vantagens 

Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e 

segurança 

Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza 

Nota: No Pré-escolar todas as áreas de conteúdo são trabalhadas transversalmente, ao longo do ano letivo. 

Conhecimento do Mundo é uma área em que a sensibilização às diversas ciências é abordada de modo articulado, num processo de 

questionamento e de procura organizada do saber, que permite à criança uma melhor compreensão do mundo que a rodeia. 

 

 

 


