Com o apoio de:

AULA N.º

9

ANO(s)

1.º

DISCIPLINA

Estudo do Meio

Estudo do Meio
• Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu

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

quotidiano.

•

Caracterizar os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal
e a sua variabilidade.

“O Tempo das Meninas Gotinhas de Água”
A menina Gotinha de Água

1.º ano

1. Legenda corretamente os diferentes símbolos dos estados do tempo. Segue o exemplo:
1 – chuvoso

2 - nublado

3 - céu limpo

4 – neve

5 - trovoada
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1.º ano

2. Rodeia as peças de roupa e acessórios que deves usar quando o céu está limpo e
quando a temperatura está alta (calor).

https://pt.vecteezy.com/

1.º ano

3. Rodeia as peças de roupa e os acessórios que deves usar quando o céu está
nublado

e quando a temperatura está baixa.
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4. Desenha as peças de roupa e os acessórios que deves usar com o tempo chuvoso.

1.º ano

5. Observa as imagens e rodeia o nome correto de cada estação do ano.

verão

outono

primavera

verão

primavera

inverno

outono

outono
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