
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE 

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. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - Grupo 520 

Planificação Anual/Critérios de Avaliação 

Disciplina: Ciências Naturais – 7º ano                                                                                                                                     2016/2017 
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Dinâmica externa da Terra 

 

 

Compreender os minerais como unidades 
básicas das rochas.  

Analisar os conceitos e os processos relativos 

à formação das rochas sedimentares 

 

- Exploração de apresentações 

- Exploração de recursos 

interativos 

 - Resolução de fichas de 

trabalho 

- Trabalhos de pesquisa 

individuais ou em grupo, com 

utilização das TIC. 

 - Exploração do manual 

- Elaboração de mapas de 

conceitos 

- Elaboração de pesquisas 

- Elaboração de reflexões 

- Atividades laboratoriais 

 

- Testes e trabalhos 

equiparados a testes - 

70% 

 

- Atividade prática 

e/ou experimental – 

20% 

. Relatórios das  
Atividades laboratoriais 

. Relatórios das visitas de 

estudo 

. Trabalhos de pesquisa 

individuais/grupo 

. Fichas de trabalho 

. E-portefólio 

(Lista de Verificação) 

1ºP 

39 TEMPOS 

PREVISTOS 

9 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 

 
- Deriva dos continentes e tectónica de placas. 

- Ocorrência de falhas e dobras. 

- Contribuição da tecnologia para o estudo da 

estrutura interna da Terra. 

Compreender os fundamentos da estrutura e 

da dinâmica interna da Terra. 

Aplicar conceitos relativos à deformação das 

rochas. 

 

 

16  

   



Nota 3 – Os critérios de avaliação a utilizar, subjacentes aos instrumentos de avaliação referidos, encontram-se em folha anexa. 
Documento aprovado em Conselho de Grupo de 13/09/2016. 

Consequências da dinâmica interna da 
Terra 

 
-Atividade vulcânica; riscos e benefícios da 

atividade vulcânica. 

- Atividade sísmica; riscos e proteção das 

populações. 

- Rochas, testemunhos da atividade da Terra. 

- Rochas magmáticas, sedimentares e 

metamórficas: génese e constituição; ciclo das 

rochas. 

Compreender a atividade vulcânica como uma 

manifestação da dinâmica interna da Terra. 

Interpretar a formação das rochas 

magmáticas. 

Compreender o metamorfismo como uma 

consequência da dinâmica interna da Terra. 

Conhecer o ciclo das rochas. 

Compreender que as formações geológicas 

em Portugal devem ser exploradas de forma 

sustentada. 

Compreender a atividade sísmica como uma 

consequência da dinâmica interna da Terra. 

Compreender a estrutura interna da Terra. 

- Visitas de estudo 

- Regulamento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Registo de 

observação direta na 

sala de aula de 

atitudes/ 

comportamentos - 

10% 

Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado, qualidade 

da participação nas 

atividades, capacidade 

critica, criatividade,  

mobilização de saberes, 

pontualidade.  

 
(Lista de verificação) 

 

 

 

2ºP 

36 TEMPOS 

PREVISTOS 

28 

 

Terra conta a sua história 

 
- A importância dos fósseis para a reconstituição 

da história da Terra. 

- Grandes etapas na história da Terra 

Compreender a importância dos fósseis para a 

reconstituição da história da Terra. 

 

Compreender as grandes etapas da História da 

Terra. 

3ºP 

24 TEMPOS 

PREVISTOS  

 

10 

 

Dinâmica externa da Terra 

- Paisagens geológicas. 

Ciência geológica e sustentabilidade da 

vida na Terra  

- Ciência – produto da atividade humana. 

- Ciência e conhecimento do Universo. 

Compreender a diversidade das paisagens 

geológicas. 

Compreender o contributo do continente 
geológico para a sustentabilidade da vida na 
Terra. 

2 

4 

 

 



Nota 3 – Os critérios de avaliação a utilizar, subjacentes aos instrumentos de avaliação referidos, encontram-se em folha anexa. 
Documento aprovado em Conselho de Grupo de 13/09/2016. 

Perfil do aluno no final do 3º CEB 

 

Para além dos conteúdos desta disciplina (definidos pelas metas curriculares), propõe-se o desenvolvimento de determinadas características num aluno. Por isso, o aluno 
no final do 3.º Ciclo deverá ser capaz de:  
 

 Manifestar interesse e curiosidade por situações e problemas, questionando a realidade e intervindo no sentido de a compreender, mobilizando e articulando 
saberes e conhecimentos adquiridos de forma adequada, quer por iniciativa própria quer por orientação;  

 Concretizar procedimentos pretendendo a compreensão da realidade e resolução de problemas;  

 Compreender e utilizar o raciocínio científico para compreender o mundo;  

  Compreender o carácter dinâmico da construção do conhecimento científico; 

 Comunicar com uso adequado e capacidade de transferência entre diferentes linguagens culturais, científicas, tecnológicas e artísticas;  

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, expressando dúvidas e dificuldades, demonstrando persistência, iniciativa e criatividade;  

 Discutir e defender, de forma fundamentada e argumentada, ideias, dando espaços de intervenção aos outros;  

 Aplicar, corretamente, a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento, respeitando as regras do seu funcionamento;  

 Compreender e produzir textos orais e escritos e interagir de forma oral e escrita , utilizando linguagem científica; 

 Identificar, selecionar e aplicar métodos de trabalho, organizando as suas atividades de aprendizagem;  
 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável, rentabilizando as tecnologias de informação e comunicação nas 
tarefas de construção do conhecimento;  

 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões, propondo-se intervir no confronto de diferentes perspetivas;  

 Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando normas de segurança pessoal e coletiva, regras, critérios de atuação, de convivência e de trabalho 
em vários contextos, manifestando sentido de responsabilidade e respeito pelo seu trabalho e o dos outros, e atitudes de entreajuda e solidariedade;  

 Realizar diferentes tipos de atividades físicas promotoras do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida;  

 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura ativa face à preservação do ambiente;  

 Autoavaliar as suas aprendizagens confrontando o conhecimento adquirido com os objetivos propostos. 

 

 


