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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Ciências Naturais ANO DE ESCOLARIDADE: 5ºano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 
– MATERIAIS 
TERRESTRES  

 

 
 
 Relacionar a existência de vida na Terra com algumas 

características do planeta (ex.: existência de água líquida e de 
atmosfera e temperatura amena);  
 

 Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, 
explorando exemplos locais ou regionais em atividades de 
campo;  

 
 

 Distinguir os subsistemas da Terra, partindo da análise de 
documentos diversificados e articulando com saberes de outras 
disciplinas;  

 
 
 
 

 Distinguir mineral de rocha e identificar diferentes grupos de 
rochas, através da observação de amostras de mão e 
recorrendo à utilização de chaves dicotómicas simples;  
 

 Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na 
génese do solo;  

 
 

 Caracterizar e relacionar constituintes, propriedades e funções 
do solo, através da articulação entre atividades de campo e 
atividades laboratoriais;  
 
 

 Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas 
atividades humanas, partindo de exemplos locais ou regionais;  
 

 

A IMPORTÂNCIA DAS 
ROCHAS E DO SOLO NA 
MANUTENÇÃO DA VIDA  
 
1. A Terra como um 
Planeta especial 
 
 
 
 
 
2. O solo- material 
terrestre de suporte de 
vida 
 
 
3. A importância das 
rochas e dos minerais 
 

. Explorar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo, de forma simples e com autonomia 
progressiva; 
.Recolher informação de uma fonte 
documental digital ou física de acordo com 
um plano de exploração; 
.Analisar e interpretar fontes documentais 
físicas e digitais ( textos, imagens, noticias, 
fotografias, gráficos, animações, filmes,…) 
.Realizar exercícios interativos da Escola 
virtual, fichas de trabalho; 
.Realizar atividade prática laboratorial para 
observação de rochas em amostras de mão 
de rochas recorrendo à utilização de chaves 
dicotómicas simples; 
.Trabalhar em pares/ equipas com recurso a 
equipamentos tecnológicos, relacionando 
conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais (easyscopes, quadro 
interativo); 
.Pesquisar sobre a importância os minerais, 
das rochas e do solo nas atividades humanas 
na zona de residência; 
.Prever alguns resultados de atividades 
práticas laboratoriais; 
.Realizar uma aula de campo num troço do 
Rio ESTE; 
.Elaborar uma pequena noticia para a revista 
“ Celeirinho” sobre a aula de campo. 

 
Indagador/ 

Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 

 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 
– MATERIAIS 
TERRESTRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpretar informação 
diversificada sobre a 
disponibilidade e a circulação de 
água na Terra, valorizando a 
interdisciplinaridade;  
 

 Identificar as propriedades da água 
através atividades laboratoriais, 
relacionando-as com as funções da 
água nos seres vivos; 
 

 Distinguir água própria para 
consumo (potável e mineral) de 
água imprópria para consumo 
(salobra e inquinada), partindo de 
questões problemáticas locais, 
regionais ou nacionais;  

 

 Explicar a importância da água 
para a saúde humana, partindo da 
análise de rótulos de garrafas de 
água;  

 

 Discutir a importância da gestão 
sustentável da água ao nível da sua 
utilização, exploração e proteção, 
partindo de exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais;  

 
 

A IMPORTÂNCIA DA 
ÁGUA PARA OS SERES 
VIVOS 
 
 
 
1.A importância da água 
para os seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A importância da 
qualidade da água para a 
atividade humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Desenvolver projeto de trabalho (Miniciclo da água) 
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e 
flexibilidade; 
 
.Analisar rótulos de água e respetiva informação sobre a 
composição em minerais, sobretudo da importância do 
flúor; 
.Calcular a pegada Hídrica; 
.Problematizar situações em atividades laboratoriais/ 
experimentais/ campo; 
.Realizar tarefas de memorização, associadas À 
compreensão e uso de saber, bem como a mobilização do 
memorizado; 
.Realizar tarefas de síntese como escrever sumários, 
completar esquemas, fazer resumos, elaborar mapas de 
conceitos; 
. Desenvolver o estudo autónomo, elaborando um 
portefólio, com o apoio do professor à sua concretização, 
identificando quais os obstáculos e formas de os 
ultrapassar; 
. Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo( 
expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-argumentos) na apresentação de 
trabalhos de pesquisa ou outras intervenções em debates 
ou role-play; 
.Organizar um Role-play envolvendo grupos a favor e contra 
a existência de fábricas e campos de cultivo ( uso de 
pesticidas) junto ao rio Este que requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou 
dados; 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 

 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 
 
 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 

 
 
 

A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO 
– MATERIAIS 
TERRESTRES  

 
 
 
 

 

 

 

 Identificar as propriedades do ar, 
através de atividades laboratoriais, 
tendo em conta os seus principais 
constituintes e efetuando registos 
de forma criteriosa;  
 

 Tomar posição e argumentar sobre 
os impactes das atividades 
humanas na qualidade do ar e 
sobre medidas que contribuam 
para a sua preservação, partindo 
de exemplos locais, regionais, 
nacionais ou globais e integrando 
saberes  

 

 Tomar posição e argumentar sobre 
os impactes das atividades 
humanas na qualidade do ar e 
sobre medidas que contribuam 
para a sua preservação, partindo 
de exemplos locais, regionais, 
nacionais ou globais e integrando 
saberes de outras 

 

 
A IMPORTÂNCIA DO AR 
PARA OS SERES VIVOS 
 
 
 
 
1.A importância da 
atmosfera para os seres 
vivos-I 
 
 
 
 
 
 
2. A importância da 
atmosfera para os seres 
vivos-II 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. Definir e executar estratégias em pares/ equipas para 
investigar um cenário problema numa perspetiva  da 
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas ( ABRP); 
 
.Concretizar o resultado do produto do cenário problema 
em produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou 
multimédia e apresenta-lo diante de audiências reais; 
 
. Realizar tarefas de síntese, de registo seletivo, de 
planificação, de revisão, de organização (caderno diário, o 
portefólio ); 
 

 
Crítico/Analítico (A, B, C, 

D, G) 
 
 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 
SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO  

 
 
 

 
 
 

 Relacionar as características 
(forma do corpo, revestimento, 
órgãos de locomoção) de 
diferentes animais com o meio 
onde vivem;  

 

DIVERSIDADE  NOS 
ANIMAIS 
 
1.Caracteristicas dos 
animais em função dos 
ambientes onde vivem; 
 

.Explorar, apresentar e explicar conceitos em grupo, de 
forma simples e com autonomia progressiva; 
 
. Realizar atividades práticas laboratoriais para explorar 
material biológico diverso, como conchas, folhas, ossos, 
ovos, mudas, excrementos, pegadas;  
 
Realizar a autoavaliação, avaliação por pares e coavaliação 
nos trabalhos realizados. 
 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

 
 

 

3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 
SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO  

 
 
 
 
 
 

 Analisar informação em documentos 
diversificados, em suportes digitais e 
analógicos, sobre regimes alimentares 
de diferentes animais, tendo em conta 
o respetivo habitat e valorizando a 
interdisciplinaridade;  

 

 Discutir a importância dos rituais de 
acasalamento dos animais na 
transmissão de características e na 
continuidade das espécies;  
 

 Explicar a necessidade da intervenção 
de células sexuais na reprodução de 
alguns seres vivos e a sua importância 
para a evolução das espécies;  

 
DIVERSIDADE  NOS ANIMAIS 
 
 
2. A diversidade de regimes 
alimentares dos animais 
tendo em conta o respetivo 
habitat; 
 
3. A diversidade de 
processos reprodutivos dos 
animais; 
 
4. A influência dos fatores 
abióticos nas adaptações 
morfológicas e 

 
. Explorar, apresentar e explicar conceitos em grupo, 
de forma simples e com autonomia progressiva; 
 
. Realizar atividades práticas laboratoriais para 
explorar material biológico diverso, como conchas, 
folhas, ossos, ovos, mudas, excrementos, pegadas; 
 
. Trabalhar em pares/ equipas com recurso a 
equipamentos tecnológicos, relacionando 
conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais 
(easyscopes, lupas binoculares, quadro interativo); 
.Recolher informação de uma fonte documental 
digital ou física de acordo com um plano de 
exploração; 
.Analisar e interpretar fontes documentais físicas e 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 

 
 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 
 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

16 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 
SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO  

 

 

 Distinguir animais ovíparos de 
ovovivíparos e de vivíparos, partindo 
de exemplos familiares aos alunos;  
 

 Interpretar informação sobre animais 
que passam por metamorfoses 
completas durante o seu 
desenvolvimento;  

 

 Investigar, através de trabalho 
experimental, a influência da água, da 
luz e da temperatura no 
desenvolvimento das plantas, 
partindo da formulação de problemas 
e analisando criticamente o 
procedimento adotado e resultados 
obtidos;  

 

 Pesquisar em fontes variadas (livros, 
filmes, jornais), em suportes digitais e 
analógicos, e analisar exemplos de 
adaptações morfológicas e 
comportamentais dos animais e as 
respetivas respostas à variação da 
água, luz e temperatura; 
  

 Interpretar documentos diversificados 
que evidenciem a biodiversidade a 
nível local, regional e global e alguma 
da sua evolução;  
 
 

comportamentais dos 
animais; 
 
5. A importância da proteção 
da biodiversidade animal 
 
 
 
 
 
DIVERSIDADE NAS PLANTAS 
1.A influência dos fatores 
abióticos nas adaptações 
morfológicas das plantas; 
 
2.A importância da proteção 
diversidade vegetal 

digitais( textos, imagens, notícias, fotografias, 
gráficos, tabelas, animações, filmes,…); 
 
.Realizar exercícios interativos na escola virtual, 
fichas de trabalho; 
 
.Problematizar situações em atividades 
laboratoriais/ experimentais/ campo; 
.Realizar tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas à compreensão e uso de 
saber, bem como a mobilização do memorizado; 
.Desenvolver projeto de trabalho ( BI de um animal 
autóctone) recorrendo à imaginação, inventividade, 
desenvoltura e flexibilidade; 
. Definir e executar estratégias em pares/ equipas 
para investigar um cenário problema numa 
perspetiva  da Aprendizagem Baseada na Resolução 
de Problemas ( ABRP); 
. Concretizar o resultado do produto do cenário 
problema em produtos discursivos, textuais, 
audiovisuais e/ou multimédia e apresenta-lo diante 
de audiências reais; 
. Mobilizar o discurso ( oral e escrito) 
argumentativo( expressar uma tomada de posição, 
pensar e apresentar argumentos e contra-
argumentos) na apresentação de trabalhos de 
pesquisa ou outras intervenções em debates ou 
role-play; 
Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
pares/equipas; 
. Realizar tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas à compreensão e uso de 
saber, bem como a mobilização do memorizado. 

 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

 

 

 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico (A, B, C, 

D, G) 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 Formular opiniões críticas, 
cientificamente fundamentadas, sobre 
ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância 
da sua preservação, partindo de 
exemplos locais, regionais, nacionais 
ou globais.  

 

 

UNIDADE NA 
DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS  

 

 Observar ao microscópio diferentes 
tipos de células, identificando os seus 
principais constituintes e procedendo 
à elaboração dos respetivos registos;  
 

 Distinguir diferentes tipos de células, 
relativamente à morfologia e ao 
tamanho, partindo de exemplos de 
células observadas ao microscópio;  

 

 Discutir a importância da ciência e da 
tecnologia na evolução do 
conhecimento celular.  

 

CÉLULA- UNIDADE BÁSICA 
DE VIDA 
 
1.A microscopia na 
descoberta do mundo “ 
invisível” 
 
2.A célula é a  unidade básica 
da vida 

.Realizar atividades práticas laboratoriais para 
observar o microscópio ótico, identificar os seus 
constituintes, treinar as regras de segurança; 
.Realizar observações diversas usando o 
microscópio ótico, de acordo com as regras de 
utilização estabelecidas; 
.Esquematizar as observações microscópicas 
realizadas, através de versões simplificadas de 
relatórios; 
.interpretar as características da imagem observada 
ao microscópio ótico composto; 
.Realizar a autoavaliação, avaliação por pares e 
coavaliação nos trabalhos realizados. 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 2ºciclo, serão utilizados, para recolha de informação, os seguintes instrumentos:  Ficha de avaliação (teórica), Projeto de 
trabalho,  Relatório de atividades práticas, Trabalho de pesquisa, Apresentação oral, Ficha de trabalho, Role-play. 

 


