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Planificação Anual e Ações Interdisciplinares - CIÊNCIAS NATURAIS – 3º CICLO  

8ºAno de escolaridade 

 
   

Domínio: Terra - um planeta com vida Nº de aulas 

__ Subdomínio: Sistema Terra - Da célula à biodiversidade 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  
 

Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único 
planeta com vida conhecida no Sistema Solar. 

 Identificar a posição da Terra no Sistema Solar, através de 
representações esquemáticas. 

 Explicar três condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a 
manutenção da vida. 

 Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da energia solar e do 
dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. 

 Descrever a influência da atividade dos seres vivos na evolução da 
atmosfera terrestre. 

 Inferir a importância do efeito de estufa para a manutenção de uma 
temperatura favorável à vida na Terra. 

 

Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida. 

 Descrever a Terra como um sistema composto por subsistemas 
fundamentais (atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera).  

 Reconhecer a Terra como um sistema. 

 Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida na Terra.  

 Discutir o papel da alteração das rochas e da formação do solo na 
existência de vida no meio terrestre. 

 Justificar o papel dos subsistemas na manutenção da vida na Terra.  
 

Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na 
Terra. 

 Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. 

 Distinguir células procarióticas de células eucarióticas, com base em imagens 
fornecidas. 

 Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em 
observações microscópicas. 

 Enunciar as principais características das células animais e das células 
vegetais, com base em observações microscópicas. 

 Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos. 
 

Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 

 Apresentar uma definição de ecossistema. 

 

 

Condições da Terra que permitem a 

existência de vida. 

 

 A Terra no Sistema Solar. 

 Condições da Terra favoráveis à vida. 

 Evolução da atmosfera. 

 O efeito de estufa e a vida na Terra. 
 

 

 

 

 

A Terra como um sistema. 

 Subsistemas fundamentais. 

 Origem da vida na Terra. 

 Rochas, solo e vida no meio terrestre. 

 Subsistemas terrestres e manutenção 
da vida. 

 

A célula como unidade básica da 

biodiversidade. 

 

 Diversidade da vida. 

 

 Célula - a base da vida. 

 

 Organização biológica dos seres vivos. 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 

trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 

manual. 

 Elaboração de mapas de 

conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 

fotografia, etc.). 

 

 

 Diagnostica  

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais / aula de 

campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

trabalhos de casa. 

 Formativa 

 Sumativa  

 

Ficha de 
avaliação 

 
 

Manual escolar 
Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 

Ficha de 
avaliação 
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 Descrever os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 

 Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos 
ecossistemas numa atividade prática de campo, próxima do local onde a 
escola se localiza. 
 

Ações interdisciplinares 

Físico - Química: 

 

Indicar que a matéria e ́ constituída por corpúsculos submicrosco ́picos (átomos, moléculas e iões) com base na análise de imagens fornecidas, obtidas 

experimentalmente. 

 

 

Objetivos Gerais da disciplina 

 Compreender da constituição global e a caraterização do Universo e do Sistema Solar e da posição que a Terra ocupa nesses Sistemas;  

 Conhecer a caracterização do Universo e a interação sistémica entre componentes.  

 Utilizar escalas adequadas para a representação do Sistema Solar  

 Reconhecer a necessidade de trabalhar com unidades específicas, tendo em conta as distâncias do Universo;  

 Identificar causas e de consequências dos movimentos dos corpos celestes;  

 Discutir/debater sobre a importância do avanço do conhecimento científico e tecnológico no conhecimento sobre o Universo, Sistema solar e a Terra;  

 Reconhecer que fenómenos que ocorrem na Terra resultam da interação no Sistema Sol, Terra e Lua;  

 Compreender que os seres vivos estão integrados no Sistema Terra, participand o nos fluxos de energia e nas trocas de matéria 

 Reconhecer a importância de se interrogar sobre as características do Universo e sobre as explicações da ciência e da Tecnolo gia relativamente aos fenómenos que lhes estão associados;  

 Compreender que o conhecimento sobre o Universo se deve a sucessivas teorias científicas muitas vezes contraditórias e polémicas.  

 Reconhecer que novas ideias geralmente encontram oposição de outros indivíduos e grupos por razões sociais, politicas ou reli giosas. 

 Discutir sobre a importância do avanço do conhecimento científico e tecnológico no conhecimento sobre o Universo, Sistema solar e a Terra;  

 

 

Domínio: Sustentabilidade na Terra Nº de aulas 

__ Subdomínio: Ecossistemas 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o 

ambiente. 

 Descrever a influência de cinco fatores abióticos (luz, água, solo, 

temperatura, vento) nos ecossistemas. 

 Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos fatores 

abióticos estudados. 

 Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, a influência dos 

fatores abióticos nos ecossistemas. 

 Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis do meio 

influenciam os ecossistemas. 

 Relacionar as alterações do meio com a evolução ou extinção  

de espécies. 

 Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica dos ecossistemas 

Organização biológica dos ecossistemas. 

 O ecossistema. 

 Organização dos ecossistemas. 

 Estrutura, funcionamento e equilíbrio 
dos ecossistemas. 

 

Dinâmicas de interação entre seres vivos 
e ambiente. 

 Fatores abióticos - as relações com o 
meio. 

 Influência da temperatura nos 
ecossistemas. 

 Influência da água nos ecossistemas. 

 Influência da luz nos ecossistemas. 

 Influência do solo nos ecossistemas. 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 
trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 
manual. 

 Elaboração de mapas de 
conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 
digitais (websites, software, 

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais e aula de 

campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

 
Manual escolar 

Computador 
 

Powerpoint  
Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  



 

Ciências Naturais – 3ºCiclo               Planificação Anual- 2018/2019 

da região onde a escola se localiza. 

 

 

 Influência do vento nos ecossistemas. 

 Alterações no meio e evolução das 
espécies. 

 Os fatores abióticos e os ecossistemas 
em Portugal. 
 

fotografia, etc.). trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 
 

Ficha de 
avaliação 

 

Ações interdisciplinares 

 

Físico - Química: 

 

 

Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que e ́ possível modificar e controlar. 

Associar a velocidade de uma reação química a ̀ rapidez com que um reagente e ́ consumido ou um produto e ́ formado. 

Identificar os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas e dar exemplos do dia a dia ou laboratoriais em que esses fatores são relevantes. 

Identificar a influência que a luz pode ter na velocidade de certas reações químicas, justificando o uso de recipientes escuros ou opacos na proteção de alimentos, 

medicamentos e reagentes. 

 

 

Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Subdomínio: Ecossistemas (cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

 
Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos.  

 Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações 
interespecíficas. 

 Identificar tipos de relações bióticas, em documentos diversificados.  

 Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas populacionais 
decorrentes das relações bióticas. 

 Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica 
dos ecossistemas. 

 Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução 
ou à extinção de espécies. 

 
Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos 
ecossistemas. 

 Indicar formas de transferência de energia existentes nos 
ecossistemas. 

 Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, fluviais e terrestres.  

 Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de teias alimentares. 

 Indicar impactes da ação humana que contribuam para a alteração da 
dinâmica das teias alimentares.  

 Discutir medidas de minimização dos impactes da ação humana na 
alteração da dinâmica dos ecossistemas. 

 

 

 

Dinâmicas de interação entre seres vivos. 
 

 Fatores abióticos - as relações entre 
seres vivos. 

 Relações interespecíficas. 

 Relações intraespecíficas. 

 As relações bióticas na dinâmica dos 
ecossistemas. 

 Relações bióticas e evolução das 
espécies. 

 Conclusão do estudo das dinâmicas de 
interação entre seres vivos. 

 
Fluxos de energia na dinâmica dos 
ecossistemas. 
 

 Transferência de energia nos 
ecossistemas. 

 Cadeias e teias alimentares. 
 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 

trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 

manual. 

 Elaboração de mapas de 

conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 

fotografia, etc.). 

 

 

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 

 
 

Manual escolar 
Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 

Ficha de 
avaliação 
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Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Subdomínio: Ecossistemas(cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  
 

 

Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas.  

 Explicar o modo como algumas atividades dos seres vivos 
(alimentação, respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de 
matéria. 

 Explicar a importância da reciclagem da matéria na dinâmica dos 
ecossistemas. 

 Interpretar as principais fases do ciclo da água, do ciclo do carbono, do 
ciclo do oxigénio e do ciclo do azoto, a partir de esquemas.  

 Justificar o modo como a ação humana pode interferir nos principais 
ciclos de matéria e afetar os ecossistemas. 

 

Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a 

sustentabilidade do planeta Terra. 

 Descrever as fases de uma sucessão ecológica utilizando um exemplo 
concreto. 

 Distinguir sucessão ecológica primária de sucessão ecológica 
secundária. 

 Identificar o tipo de sucessão ecológica descrita em documentos 
diversificados. 

 Explicar as causas e as consequências da alteração do equilíbrio 
dinâmico dos ecossistemas. 

 Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas para a sustentabilidade da vida no planeta Terra.  
 

 

Os ciclos de matéria nos ecossistemas. 

 Atividade dos seres vivos e ciclos da 
matéria. 

 Reciclagem da matéria e dinâmica dos 
ecossistemas. 

 Ciclos da matéria. 

 Ação humana e ciclos da matéria. 
 

 

Equilíbrio dinâmico e sustentabilidade da 

Terra. 

 

 Sucessões ecológicas. 
 

 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 

trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 

manual. 

 Elaboração de mapas de 

conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 

fotografia, etc.). 

 

 

 

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

trabalhos de casa. 

 Formativa  

 Sumativa. 

 
 
 

Manual escolar 
Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 
 

Ações interdisciplinares 

 

Físico - Química: 

 

Indicar que existem diferentes tipos de átomos e que átomos do mesmo tipo são de um mesmo elemento químico, que se representa  por um símbolo químico universal. 

Associar nomes de elementos a símbolos químicos para alguns elementos (H, C, O , N, Na, K, Ca, Mg, Al, Cl, S).  

Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si.  

Descrever a composição qualitativa e quantitativa de molécu las a partir de uma fórmula química e associar essa fórmula a ̀ representação da substância e da respetiva 

unidade estrutural. 

 

 

Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Subdomínio: Ecossistemas(cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir 

para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 

 Apresentar uma definição de desenvolvimento sustentável.  

 Diferenciar os serviços dos ecossistemas, ao nível da produção, da 

 

 

Gestão dos ecossistemas e 

desenvolvimento sustentável. 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 

trabalho. 

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

 
Manual escolar 

Computador 
 

Powerpoint  
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regulação, do suporte e da cultura. 

 Justificar o modo como os serviços dos ecossistemas afetam o bem-
estar humano. 

 Discutir opções disponíveis para a conservação dos ecossistemas e a 
sua contribuição para responder às necessidades humanas.  
 

Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos 

ecossistemas. 

 Distinguir, dando exemplos, catástrofes de origem natural de 
catástrofes de origem antrópica. 

 Descrever as principais catástrofes de origem antrópica. 

 Extrapolar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as 
invasões biológicas afetam o equilíbrio dos ecossistemas.  

 Explicitar o modo como as catástrofes influenciam a diversidade 
intraespecífica, os processos de extinção dos seres vivos e o ambiente, 
através de pesquisa orientada. 

 Testar a forma como alguns agentes poluentes afetam o equilíbrio dos 
ecossistemas, a partir de dispositivos experimentais.  
 

 Serviços dos ecossistemas. 
 

 

 

 

 

 

As catástrofes e o equilíbrio dos 

ecossistemas. 

 Poluição do ar. 

 Poluição da água e do solo. 

 Desflorestação e incêndios. 

 Espécies invasoras. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 

manual. 

 Elaboração de mapas de 

conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 

fotografia, etc.). 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 
 

Ações interdisciplinares 

 

Físico - Química: 

 

. Definir limiares de audição e de dor, indicando os respetivos níveis de intensidade sonora, e interpretar audiogramas.  

. Medir níveis de intensidade sonora com um sonómetro e identificar fontes de poluição sonora.  

. Dar exemplos e explicar medidas de prevenção da poluição sonora, designadament e o isolamento acústico. 

 

 

Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Subdomínio: Ecossistemas (cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

 

Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas. 

 Indicar três medidas que visem diminuir os impactes das catástrofes de 
origem natural e de origem antrópica nos seres vivos e no ambiente.  

 Categorizar informação sobre riscos naturais e de ocupação antrópica 
existentes na região onde a escola se localiza, recolhida com base em 
pesquisa orientada. 

 Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente num 
ecossistema próximo da região onde a escola se localiza.  

 Construir documentos, em diferentes formatos, sobre medidas de 
proteção dos seres vivos e do ambiente, implementadas na região onde 
a escola se localiza. 

 Explicitar o modo como cada cidadão pode contribuir para a efetivação 
das medidas de proteção dos ecossistemas. 

 

Proteção dos ecossistemas. 

 

 Controlo dos impactes das catástrofes. 

 Riscos naturais e de ocupação 
antrópica. 

 Proteção dos ecossistemas em 
Portugal. 

 Cidadãos e proteção dos ecossistemas. 
 

 
 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 
trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 
manual. 

 Elaboração de mapas de 
conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 
digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

 Observação direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; qualidade 
da participação nas 
atividades; capacidade 
crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; 
mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 
trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 
Manual escolar 

Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  
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Domínio: Sustentabilidade na Terra  Nº de aulas 

__ Subdomínio: Gestão sustentável de recursos 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

 

Compreender a classificação dos recursos naturais. 

 Apresentar uma definição de recurso natural.  

 Justificar a importância da classificação dos recursos naturais.  

 Enunciar os critérios de classificação dos recursos naturais, 
apresentando exemplos. 

 Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos, com 
exemplos. 

 Definir recursos renováveis e recursos não renováveis, apresentando 
exemplos. 
 

Compreender o modo como são explorados e transformados os 
recursos naturais 

 Identificar três formas de exploração dos recursos naturais. 

 Descrever as principais transformações dos recursos naturais.  

 Inferir os impactes da exploração e da transformação dos recursos 
naturais, a curto, a médio e a longo prazo, com base em documentos 
fornecidos. 

 Propor medidas que visem diminuir os impactes da exploração e da 
transformação dos recursos naturais. 

 Referir medidas que estão a ser implementadas em Portugal para 
promover a sustentabilidade dos recursos naturais.  
 
 

 

Classificação dos recursos naturais. 

 Recursos naturais. 

 Recursos energéticos e recursos não 
energéticos. 

 Recursos renováveis e recursos não 
renováveis. 

 
 
 

Exploração e transformação dos 
recursos naturais. 

 Exploração dos recursos naturais. 

 Transformação dos recursos naturais. 

 Impactes da exploração e da 
transformação dos recursos naturais. 

 Controlo dos impactes da exploração e 
da transformação dos recursos naturais. 

 Sustentabilidade dos recursos naturais. 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 
trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 
manual. 

 Elaboração de mapas de 
conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 
digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

 Observação direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; qualidade 
da participação nas 
atividades; capacidade 
crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; 
mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 
trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 
 

 
Manual escolar 

Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 

Ficha de 
avaliação 

 

Ações interdisciplinares 

 

Físico - Química: 

 

 

Geografia: 

 

 

 

Identificar fontes de energia renováveis e não renováveis, avaliar vantagens e desvantagens da sua utilização na sociedade atual e as respetivas co nsequências na 

sustentabilidade da Terra, interpretando dados sobre a sua utilização em gráficos ou tabelas.  
 

Distinguir recursos renováveis de recursos não renováveis, recorrendo a exemplos.  

Explicar a importância dos diferentes tipos de recursos.  

Interpretar a distribuição mundial dos recursos naturais. 

Interpretar a relação entre a evolução da população e o consumo de recursos, num a perspetiva de desenvolvimento sustentável.  

Explicar as causas do aumento do consumo dos recursos.  

Discutir a relação entre áreas produtoras e consumidoras de recursos e o grau de desenvolvimento das mesmas.  

Explicar os impactes decorrentes da exploração dos recursos naturais. 
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Domínio: Sustentabilidade na Terra  

Subdomínio: Gestão sustentável de recursos (cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  

 

Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do 

território com a proteção e a conservação da Natureza. 

 Apresentar um conceito de ordenamento do território.  

 Indicar exemplos de instrumentos de ordenamento e gestão do 
território. 

 Enunciar as tipologias de Áreas Protegidas. 

 Sistematizar informação acerca da criação de Áreas Protegidas em 
Portugal e no mundo, com base em pesquisa orientada. 

 Resumir três medidas de proteção e de conservação das Áreas 
Protegidas em Portugal. 

 

Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território. 

 Enumerar associações e organismos públicos de proteção e de 
conservação da Natureza existentes em Portugal, com base em 
pesquisa orientada. 

 Construir uma síntese sobre um problema ambiental existente na 
região onde a escola se localiza, indicando possíveis formas de 
minimizar danos, sob a forma de uma carta dirigida a um organismo de 
conservação da Natureza ou de um trabalho de projeto.  
 

Ordenamento e gestão do território. 

 Ordenamento do território. 

 Áreas protegidas em Portugal e no 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Conservação da Natureza e ordenamento 

do território. 

 Entidades de proteção e conservação 
da Natureza em Portugal. 

 Cidadãos e problemas ambientais. 
 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 
trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 
manual. 

 Elaboração de mapas de 
conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 
digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

 Observação direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; qualidade 
da participação nas 
atividades; capacidade 
crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; 
mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 
trabalhos de casa. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 
Manual escolar 

Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 
 
 
 
 

 

 

Domínio: Sustentabilidade na Terra  

Subdomínio: Gestão sustentável de recursos (cont.) 

Objetivos gerais /Descritores Conteúdos Estratégias Avaliação Recursos  
 

Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Distinguir os diversos tipos de resíduos. 

 Resumir a importância da promoção da recolha, do tratamento e da 
gestão sustentável de resíduos. 

 Planificar a realização de campanhas de informação e de 
sensibilização sobre a gestão sustentável de resíduos.  

 Construir um plano de ação que vise diminuir o consumo de água na 
escola e em casa, com base na Carta Europeia da Água. 

 Propor medidas de redução de riscos e de minimização de danos 
relativos à contaminação da água procedente da ação humana.  

 

Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria 

da qualidade de vida das populações humanas. 

 Identificar exemplos de desenvolvimento científico e tecnológico na 
história da ciência, com base em pesquisa orientada.  

Gestão de resíduos e da água e 

desenvolvimento sustentável. 

 

 Os resíduos. 

 Gestão sustentável dos resíduos. 

 A água. 

 Construção de um plano de ação para a 
diminuição do consumo de água na 
escola e em casa. 

 Gestão sustentável da água. 
 

 

 

Desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

 

 

 Exploração de apresentações. 

 Resolução de fichas de 

trabalho. 

 Exploração do manual.  

 Resolução de atividades do 

manual. 

 Elaboração de mapas de 

conceitos. 

 Elaboração de pesquisas. 

 Elaboração de reflexões. 

 Atividades laboratoriais. 

 Aula de campo. 

 Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 

 

 Observação direta dos 

alunos: interesse 

demonstrado; qualidade 

da participação nas 

atividades; capacidade 

crítica e aporte de 

opiniões; criatividade; 

mobilização de saberes. 

 Relatórios das atividades 

laboratoriais e aula de 

campo. 

 Pesquisas e reflexões. 

 Nível de execução de 

trabalhos de casa. 

 
 
 

Manual escolar 
Computador 
Powerpoint  

Projetor  
Quadro  

 
Caderno diário 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Material de 
laboratório  

 



 

Ciências Naturais – 3ºCiclo               Planificação Anual- 2018/2019 

 Debater os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Prever as consequências possíveis de um caso de desenvolvimento 
tecnológico na qualidade de vida das populações humanas, com base 
em inquérito científico. 

 Discutir os contributos do desenvolvimento científico e tecnológico para 
o desenvolvimento sustentável. 
 

 Inovações científicas e tecnológicas. 

 Ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

fotografia, etc.). 

 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 

 
 

Ações interdisciplinares 

 

Geografia: 

 

 

 

 

 

História: 

 

 

. Descrever a evolução da população a nível mundial, a partir de leitura de gráficos.  

. Comparar a evolução da população em países com diferentes graus de desenvolvimento. 

. Explicar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade, e de outros indicadores demográficos, em países com diferentes g raus de desenvolvimento. 

. Problematizar as consequências da desigual evolução demográfica em países com diferentes graus de desenvolvimento. 

. Explicar o impacte dos diferentes regimes demográficos no desenvolvimento sustentável mundial.  
 

. Conhecer e compreender as implicações ambientais da atividade das comunidades humanas e, em particular, das sociedades industrializadas. 

. Conhecer e compreender a consolidação dos processos de industrialização.  

 

 

Objetivos Gerais da disciplina 

 Compreensão das consequências que a utilização dos recursos existentes na terra tem para os indivíduos, a sociedade e o ambiente. 

 Conhecimento das aplicações da tecnologia na música, nas telecomunicações, na pesquisa de novos materiais e no diagnóstico médico.  

 Reconhecimento da importância da criação de parques de naturais e proteção das paisagens e da conservação da va riabilidade de espécies para a manutenção da qualidade ambiental.  

 Reconhecimento do papel da ciência e da tecnologia na transformação e utilização dos recursos existentes na Terra;  

 Compreensão da importância do conhecimento científico e tecnológico na expl icação e resolução de situações que contribuam para a sustentabilidade da vida na Terra.  

 Compreensão de que a dinâmica dos ecossistemas resulta de uma interdependência entre seres vivos, materiais e processos.  

 Compreensão de que o funcionamento dos ecossis temas depende de fenómenos envolvidos, de ciclos de matéria de fluxos de energia e de atividade de seres vivos, em equilíbrio  dinâmico. 

 Discussão sobre as implicações do progresso científico e tecnológico na rentabilização dos recursos.  

 Pesquisa sobre custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas para os indivíduos, a sociedade e o ambiente.  

 Reconhecimento da necessidade de tratamento de materiais residuais, para evitar a sua acumulação, considerando as dimensões e conómicas, ambientais, políticas e éticas. 

 Reconhecimento da necessidade humana de apropriação dos recursos existentes na Terra para as transformar e, posteriormente, o s utilizar. 

 Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra, ao nível da exploração, transformação e ges tão sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas.  

 Reconhecimento de situações de desenvolvimento sustentável em diversas regiões;  

 Reconhecimento que a intervenção humana na Terra afeta os indivíduos, a sociedade  e o ambiente e que coloca questões de natureza social e ética;  

 Tomada de decisão face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo em conta fatores ambientais, económicos e sociais.  
 
 
 

 


