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DOMÍNIO SUBDOMÍNIO METAS CURRICULARES ESTRATÉGIAS / RECURSOS 

AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/ 

PONDERAÇÃO  

AULAS 
PREVISTAS 

B 
I 
O 
L 
O 
G 
I 
A 

UNIDADE 5 – 
CRESCIMENTO E 
RENOVAÇÂO 
CELULAR  

1. Crescimento e  
renovação celular  

 
Biologia:  

Metas não definidas e homologadas.  

  

  

  

Conteúdos conceptuais, procedimentais e 

atitudinais referidos no programa – documento 

de referência 

-Aplicação das competências do 

pensamento. 
-Análise e interpretação de factos /dados / 

situações problemáticas. 
-Pesquisa bibliográfica. 
-Exploração de recursos interativos 
-Observação. 
-Trabalho experimental. 
-Execução de experiências /simulações. 
-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. 
-Visitas de estudo. 
-Exercícios. 

- Testes e trabalhos 

equiparados a testes – 65%  

 

- Atividade prática e/ou 

experimental – 30%  

 

. Relatórios de atividades 

experimentais / “V” de Gowin 

. Questionamento oral  

. Trabalho de pesquisa.   

. Apresentação oral de trabalhos  

. Relatórios de visitas de estudo  

. Portfólio 

 

(Lista de verificação) 

 

-Registo de observação 
direta na sala de aula de 
atitudes/ comportamentos - 
5% 
 
.Observação direta dos alunos: 

interesse demonstrado, 

qualidade da participação nas 

atividades, capacidade critica, 

criatividade, pontualidade, 

mobilização de saberes.  

 
(Lista de verificação) 

1ºP 
91 TEMPOS 
PREVISTOS 

 
26 

UNIDADE 6 – 
REPRODUÇÃO 

1.Reprodução assexuada  

2.Reprodução sexuada  

3. Ciclos de vida: unidade e 
diversidade 

27 

UNIDADE 7 – 

EVOLUÇÃO  

BIOLÓGICA 

1. Unicelularidade e 
multicelularidade  

2. Mecanismos de evolução 

26 

UNIDADE 8 - 

SISTEMÁTICA DOS 

SERES  
VIVOS  

1. Sistemas de 

classificação  

2. Sistema de classificação 

de Whittaker modificado 

2ºP 
84 TEMPOS 
PREVISTOS 

22 
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DOMÍNIO SUBDOMÍNIO METAS CURRICULARES ESTRATÉGIAS / RECURSOS 

AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/PO

NDERAÇÃO  

AULAS 
PREVISTAS 

G 
E 
O 
L 
O 
G 
I 
A 

TEMA IV – 

GEOLOGIA,  

PROBLEMAS E  

MATERIAIS DO  

QUOTIDIANO 

 
 
 

 

1. Ocupação antrópica e 

problemas de 

ordenamento  

 

 

 

 

2. Processos e materiais 

geológicos importantes em 

ambientes terrestres.   

  

 

3. Exploração sustentada 

de recursos geológicos.  

Geologia:  

Metas não definidas e homologadas.  

 

 

 

Conteúdos conceptuais, procedimentais e 

atitudinais referidos no programa – documento 

de referência 

-Aplicação das competências do 
pensamento. 
 
-Análise e interpretação de factos /dados / 
situações problemáticas. 
 
-Pesquisa bibliográfica. 
 
-Exploração de recursos interativos 
 
-Observação. 
 
-Trabalho experimental. 
 
-Execução de experiências /simulações. 
 
-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. 
 
-Visitas de estudo. 
 
-Exercícios. 

- Testes e trabalhos 
equiparados a testes – 65%  
 

- Atividade prática e/ou 
experimental – 30%  

 
. Relatórios de atividades 
experimentais / “V” de Gowin 
. Questionamento oral  
. Trabalho de pesquisa.   
. Apresentação oral de trabalhos  
. Relatórios de visitas de estudo  
. Portfólio 
 
(Lista de verificação) 
 

-Registo de observação 
direta na sala de aula de 
atitudes/ comportamentos - 
5% 
 
.Observação direta dos alunos: 
interesse demonstrado, 
qualidade da participação nas 
atividades, capacidade critica, 
criatividade, pontualidade, 
mobilização de saberes.  
 
(Lista de verificação) 

 

5O 

3ºP 
42 TEMPOS 
PREVISTAS 

 

30 

Nota 1 – No primeiro período estão ainda previstos tempos letivos para a apresentação, avaliação diagnóstica e correção, revisão para os testes de avaliação, testes de avaliação e correção e avaliação final.  
Nota 2 – Nos segundos e terceiros períodos estão também previstos tempos letivos para a revisão para os testes de avaliação, testes de avaliação e correção e avaliação final.  
Nota 3: Os critérios de avaliação a utilizar, subjacentes aos instrumentos de avaliação referidos, encontram-se em folha em anexo. 
Documento aprovado em Conselho de Grupo de 13/09/2016 


