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DOMÍNIO/ TEMA SUBDOMÍNIO/CONTEÚDOS 
METAS DE APRENDIZAGEM / 

FINALIDADES 
ESTRATÉGIAS / RECURSOS 

AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/PON

DERAÇÃO  

AULAS 

PREVISTAS 

G
e

o
lo

gi
a 

Tema I 

 A Geologia, os 

geólogos e os 

seus métodos 

1.  A Terra e os seus subsistemas em interação  

2.  As rochas, arquivos que relatam a História da 

Terra  

3.  A medida do tempo e a idade da Terra  

4.  A Terra, um planeta em mudança 

 

- interpretar os fenómenos naturais a 

partir de modelos progressivamente mais 

próximos dos aceites pela comunidade 

científica; 

- aplicar os conhecimentos adquiridos em 

novos contextos e a novos problemas; 

- desenvolver capacidades de seleção, de 

análise e de avaliação crítica; 

- desenvolver capacidades experimentais 

em situações de indagação a partir de 

Aplicação das capacidades de 

raciocínio 

Análise e interpretação de factos / 

dados / situações problemáticas. 

Pesquisa bibliográfica. 

Exploração de recursos interativos 

Observação. 

Trabalho experimental. 

Execução de experiências / simulações. 

- Testes e trabalhos 

equiparados a testes – 

65% 

 

- Atividade prática 

e/ou experimental – 

30% 

. Relatórios de 

atividades 

laboratoriais / “V” de 

Gowin. 

.Relatórios de visitas 

26 aulas 

1ºp 

Tema II 

 A Terra, um 

planeta muito 

especial 

1.  Formação do sistema solar  

2.  A Terra e os planetas telúricos  

3.  A Terra, um planeta único a proteger  

 

26 aulas 

1ºp 



 

 

Tema III 

Compreender 

a estrutura e a 

dinâmica da 

geosfera 

1.  Métodos para o estudo do interior da 

geosfera  

2.  Vulcanologia  

      Dinamismo eruptivo  

      Vulcões e tectónica de placas  

3.  Sismologia  

4.  Estrutura interna da geosfera  

problemas do quotidiano; 

- promover uma imagem da Ciência 

coerente com as perspetivas atuais; 

- fornecer uma visão integradora da 

Ciência, estabelecendo relações entre 

esta e as aplicações tecnológicas, a 

Sociedade e o Ambiente; 

- fomentar a participação ativa em 

discussões e debates públicos 

respeitantes a problemas que envolvam a 

Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o 

Ambiente; 

- melhorar capacidades de comunicação 

escrita (texto e imagem) e oral, utilizando 

suportes diversos, nomeadamente as TIC 

(Tecnologias da Informação e da 

Comunicação). 

- desenvolver atitudes, normas e valores. 

 

Previsão e avaliação de resultados. 

Planeamento e realização de 

investigações. 

Elaboração e interpretação de 

representações gráficas. 

Análise e debate de relatos de 

descobertas científicas. 

Resolução de problemas. 

Utilização das TIC 

Visitas de estudo. 

Exercícios  

Regulamento Interno 

 

de estudo. 

.Roteiro fotográfico. 

. Trabalhos de 

pesquisa com ou sem 

apresentação oral na 

aula. 

. Posters. 

. Caderno diário. 

. Portfolio 

(Listas de verificação) 

 

- Grelha de verificação 

de atitudes – 5% 

Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado, 

qualidade da 

participação nas 

atividades, capacidade 

critica, criatividade, 

mobilização de 

saberes, pontualidade, 

etc 

44 aulas 

1º e 2º p 
B

io
lo

gi
a 

Módulo inicial  

Diversidade na 

biosfera 

1.  A biosfera – Diversidade, organização, 

extinção e conservação  

2.  A célula – Unidade estrutural e funcional e 

constituintes básicos  

 20 aulas 

2ºp 

Unidade I  

Obtenção de 

matéria 

1.  Obtenção de matéria pelos seres 

heterotróficos  

2.  Obtenção de matéria pelos seres 

autotróficos 

30 aulas 

2ºp 

Unidade II 

Distribuição 

da matéria 

1.  O transporte nas plantas  

2.  O transporte nos animais  

16 aulas 

2ºp 

Unidade III 

Transformaçã

o e utilização 

de energia 

1.  Fermentação  

2.  Respiração aeróbia  

3.  Trocas gasosas em seres multicelulares 

30 aulas 

3ºp 



 

 

Unidade IV 

Regulação nos 

seres vivos 

1.  Regulação nervosa e hormonal em animais  

    Termorregulação  

    Osmorregulação  

2.  Hormonas vegetais 

 21 aulas 

3ºp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Os critérios de avaliação a utilizar, subjacentes aos instrumentos de avaliação referidos, encontram-se em folha em anexo. 

Documento aprovado  em conselho de grupo disciplinar de 13/09/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


