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A história da Ana
Eu sou a  Ana. Nasci em janeiro de 2014, 
comecei a andar em 2015. Nasceu o meu 
primeiro dente, em agosto de 2014. Entrei 
para o jardim de infância em 2018 e em 
setembro 2020 entrei no primeiro ciclo. 
Cinco meses depois aprendi a ler todas as 
palavras. ”

 
 
#ESTUDOEMCASA 
 
BLOCO N.º 1  

Estudo do Meio e Cidadania  
ANO(S) 2.º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- Reconhecer a importância de fontes documentais na construção do 
conhecimento do seu passado pessoal e familiar (registo de nascimento, cartão de 
cidadão, boletim individual de saúde, boletim de saúde infantil e juvenil, 
fotografias pessoais e álbuns, etc.)  
- Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou das 
pessoas que lhe são próximas, localizando-os em mapas ou plantas e numa linha 
de tempo.   
- Cidadania: reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do 
compromisso na resolução pacífica de situações de conflito. 

Título/Tema(s) do Bloco 

Fontes documentais e o seu passado 
- Conhecer algumas fontes documentais: registo de nascimento, cartão de cidadão, boletim individual de 
saúde, registo de vacinações, fotografias.  
- Relacionar datas e factos da sua história pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, localizando-os 
em linhas de tempo.   
- Como resolver situações de conflito?  

 

Atividades: 

1-Vamos ler a história da Ana e completar a linha do tempo, fazendo a ligação correta. 
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2- Desafio 

 

 

 

 

 

Proposta de trabalho:

Materiais necessários:
-Uma caixa de cartão;
-Folhas brancas ou de cores;
-Fitas que tenhas guardadas;
-Fotografias;
-Furador;
-Cola;
-Materiais para decorar a caixa .

Proposta de trabalho:

Como fazer:

•Pensa na dimensão do álbum e recortar a 
caixa e as folhas do mesmo tamanho.

•Cola as fotos nas folhas brancas, podes 
colocar uma legenda em cada foto.

•Decora a teu gosto as partes da caixa de 
cartão 

•No fim fura tudo e coloca uma bonita fita. 


