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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 41 

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e 
diferenças observáveis (animais, tipos de: revestimento, 
alimentação, locomoção e reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo 
de caule, forma da folha, folha caduca/persistente, cor da flor, 
fruto e semente, etc.).  

• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber comunicar, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento.  

• Cidadania  
            Educação ambiental e desenvolvimento sustentável 

Título/Tema(s) do Bloco 

As plantas (5): Super Quizz. 
Rever o que aprendemos sobre as plantas: tipo de raiz, tipo de caule, 

funções da folha, flores, frutos e sementes, etc… 
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Diferentes sementes, dão origem a diferentes plantas.   

 

1º ciclo/2.º ano  

2. Os bancos de sementes são uma forma de proteger 
a biodiversidade da Terra. 

  

  

 
3. Quando comes frutos o que podes encontrar no seu interior?    

    

 

 

1º ciclo/2.º ano  

 

Falso  

Verdadeiro 

sementes  

flores  

Falso  

Verdadeiro 
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4. Mãos à obra: cria o teu banco de sementes!    

   Experimenta colecionar sementes de 

laranja, maçã,  tomate, uva, pêssego, etc. 

 

 

 

 

 

 

1º ciclo/2.º ano  

 

5. Qual das imagens corresponde a uma raiz? Rodei-a.   

 

1º ciclo/2.º ano  

6. Legenda, indicando o tipo de raiz: subterrânea; aquática; aérea.    

    

1º ciclo/2.º ano  

 

7. Os catos não têm…    

 1º ciclo/2.º ano  

 

   

… caule … folhas … raízes 
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8. A folha serve para a planta…    

  

1º ciclo/2.º ano  

 

9. A flor pode dar origem…    

    

 

 

 

1º ciclo/2.º ano  

10. Legenda a imagem.   

 

 

 

 

 

1º ciclo/2.º ano 

 

11. Os jardineiros cuidam das plantas que encontramos…   

    

 

 

 

  

 

1º ciclo/2.º ano  

 

 

 

… ao fruto  

… à folha  

… nos jardins 

… no parque 

… na praia 

… no campo 


