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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 46 

DISCIPLINA Estudo do Meio e Cidadania 
ANO(S) 1.º ano 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Jogo: Vamos explorar as propriedades da água 
Rever o que aprendemos sobre a água e as suas propriedades. 

Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos experimentais 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Qual dos líquidos é incolor, inodoro e insípido?   

     
    

 

                                                        

1º ciclo/1.º ano  

 
2. O que nos ensina a Roda dos Alimentos sobre a água?   

    
                        Devemos beber água diariamente.  
 
                     Devemos beber água semanalmente.  
 

  

 
 
 
 

1º ciclo/1.º 
ano 

 

3. O que acontece à água quando passa de um recipiente para outro? Assinala as respostas 

certas. 

  

   A água mantém a sua forma, seja qual for o recipiente.  

   A água muda de forma, consoante o recipiente onde está.  

   Ao mudar de recipiente, a quantidade de água mantém-se.  

   Ao mudar de recipiente, a quantidade de água altera-se.                           

1º ciclo/1.º ano  

 

4. Quais as imagens que correspondem a objetos que absorvem água?    

    

 

 

 

         

1º ciclo/1.º ano  

 

 

água sumo leite 
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5. Qual a imagem que corresponde a um material que é moldável?   

                                      

 

 

                                             

1º ciclo/1.º ano  

 

6. O que podemos ingerir sem mastigar?    

    

 

 

 

                      

1º 

ciclo/1.º ano 
 

 

7. Se colocarmos um limão dentro de uma taça, o que acontecerá à forma do limão?  
  

   O limão assume a forma da taça.  

   O limão mantém a forma, pois tem forma própria.  

 

 

 

 

1º ciclo/1.º ano 

 

8. Qual a regra que devemos respeitar para realizar atividades experimentais em 

segurança? 
  

      Pedir a autorização e colaboração de um adulto.  

   Realizar a atividade autonomamente, sem supervisão.   
1º ciclo/1.º ano  

 

9. Qual a regra que devemos respeitar para realizar atividades experimentais em 

segurança? 
  

    

   Escolher um local bem iluminado.  

   Escolher um local bem iluminado e com espaço para organizar muito bem o material.   

1º ciclo/1.º ano  

 

10. Mãos à obra: vamos criar arte com conta-gotas!    

    

1º ciclo/1.º ano  

 

1. Em recipientes, mistura guaches com água, formando 

várias cores. 

2. Com conta-gotas, vai deitando gotas de várias cores 

sobre papel.  

3. Põe a tua obra a secar. 

pão água banana leite 


