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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

Estudo do Meio

DISCIPLINA

2.º

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

•

Prever as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de
materiais.

“Corre, corre para a tecnologia”
Corre, Corre, Cabacinha

2.º ano

1. Observa as imagens dos recursos tecnológicos e legenda-os utilizando as palavras
analógico e digital.

analógico
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2. Ilustra um recurso tecnológico digital

3. Ilustra um recurso tecnológico analógico

que tenhas em casa.

que os teus avós tenham em casa.

2.º ano

4. Qual é o recurso tecnológico que utilizas com mais frequência? Explica porquê.

____________________________________________________________
2.º ano

5. Explica, por palavras tuas, quais são as vantagens e perigos dos recursos tecnológicos.

Vantagens: _____________________________________________________
Perigos: _______________________________________________________
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6. Em que estado estava o sabonete inicialmente?

____________________________________________________________
2.º ano

7. Depois de colocarmos a água a ferver, o sabonete, ficou em que estado?

____________________________________________________________
2.º ano

8. Que nome se dá ao processo que aconteceu?

____________________________________________________________
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