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AULA N.º
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7

DISCIPLINA

2.º

Estudo do Meio e Cidadania

Estudo do meio
•

Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do
quotidiano (rede elétrica, canalização de água, telecomunicações, etc.).

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

•

Distinguir vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos
(analógicos e digitais) do seu quotidiano.

Cidadania
• Literacia financeira e educação para o consumo.

“Corre, corre, tecnologia”
Corre, Corre, Cabacinha

2.º ano

1. Lê as frases e assinala com um V as que são verdadeiras e com um F as que são falsas.

a) Para tomar banho, em casa, preciso de água canalizada.

b) A tecnologia não transforma a matéria-prima em produtos.

c) A tecnologia não ajuda a resolver os problemas do dia-a-dia.

2.º ano

2. Regista as coisas que gostas de comprar com o teu dinheiro.
___________________________________________________________________
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2.º ano

3. Escreve as estratégias que usas para poupar dinheiro.
___________________________________________________________________

2.º ano

4. Não se pode ter tudo e, por isso, temos de fazer escolhas. Imagina que um familiar teu

te oferece uma nota de 20€ no teu aniversário; no Natal, oferece-te uma nota de 10€; na
Páscoa, alguém te oferece uma nota de 5€.
O que fazes com esse dinheiro que ganhaste?

4.1. Assinala com um X a opção que tomarias:
Como um gelado todos os dias.

Vou ao cinema e guardo o restante dinheiro.

Junto o dinheiro para comprar uma bicicleta.

Lembra-te, nunca deves gastar mais do que aquilo que tens!
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