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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Ciências Naturais ANO DE ESCOLARIDADE: 7º ano 
 

1º PERÍODO (26 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

DOMÍNIO: 
TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 
 
TEMA 1 
A Terra conta a 
sua história 
 

 Os fósseis e a 

sua importância 

para a 

reconstituição 

da história da 

Terra 

 
 Grandes etapas 

da história da 

Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar as principais etapas da 
formação de fósseis e estabelecer 
as possíveis analogias entre as 
mesmas e o contexto real em que 
os fenómenos acontecem.  
 

 Explicar o contributo do estudo 
dos fósseis e dos processos de 
fossilização para a reconstituição 
da história da vida na Terra. 

 

 Distinguir tempo histórico de 
tempo geológico em documentos 
diversificados, valorizando saberes 
de outras disciplinas (ex.: História). 

 

 Explicitar os princípios do 
raciocínio geológico e de datação 
relativa e reconhecer a sua 
importância para a caracterização 
das principais etapas da história da 
Terra (eras geológicas).  

 
 
 
 

 Importância dos 

fósseis na 

reconstituição da 

história da Terra 

 Conceito de fóssil 

 Fatores que 

condicionam a 

fossilização 

 Processos de 

fossilização 

 Informações 

fornecidas pelos 

fósseis sobre a 

história da Terra 

 Fósseis vivos 

 Fósseis de ambiente 

ou de fácies 

 Fósseis de idade 

 Princípio da 

identidade 

paleontológica 

 Noção de tempo 

● Pesquisar, apresentar e explicar 
conceitos em grupo (Paleontologia, fóssil, 
processos de fossilização) com 
autonomia progressiva.  

 
● Recolher informação de uma fonte 

documental digital de acordo com um 
plano de exploração. 

 
● Realizar a atividade prática laboratorial 

de simulação de fósseis - Moldagem 
 
● Analisar e interpretar fontes documentais 

físicas e digitais (notícias, fotografias, 
gráficos, animações, filmes…) 

 
● Produzir documentos de apoio à aula de 

campo (guião da aula de campo) 
 
● Elaborar notícias/criar spot publicitário 

relativo à visita de estudo/aula de campo 
realizada  

 
● Planificar, projetar e produzir em grupo 

uma escala de tempo geológico 
 

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) 
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1º PERÍODO (26 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 2 
Estrutura e 
dinâmica interna 
da Terra  
 
 Deriva dos 

continentes e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistematizar informação sobre a 
Teoria da Deriva Continental, 
explicitando os argumentos que a 
apoiaram e que a fragilizaram, 
tendo em conta o seu contexto 
histórico.  

 

geológico e tempo 

histórico 

 Divisões do tempo 

geológico 

 Extinções em massa 

 Elementos que 

permitem 

reconstituir a história 

da Terra 

 Métodos de datação 

das rochas 

 Princípio da 

identidade 

paleontológica 

 Princípio da 

sobreposição 

 Principais etapas da 

história da Terra 

 
 

 Hipótese da deriva 

dos continentes 

 Argumentos que 

apoiam a hipótese da 

deriva dos 

continentes 

● Criar um portefólio digital de 
aprendizagem criativo e pessoal para 
publicar as suas produções, partilhar e 
receber feedback  

 
● Realizar a autoanálise  

 
● Promover a coavaliação pelos pares 
 
 
 
● Recolher informação de uma fonte 

documental digital de acordo com um 
plano de exploração. (indicar o nome do 
documentário ou filme)  

 
● Explorar em pares/equipas 

acontecimentos, atuais e/ou históricos, 
que documentam que a ciência é uma 
atividade humana com objetivos, 
procedimentos próprios utilizando fontes 
documentais físicas e digitais  

 
● Simular as correntes de convexão numa 

atividade prática laboratorial 
 

● Trabalhar, se possível, com recurso a 
plataformas digitais inovadoras e APPS 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais. 

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

 
 

Auto avaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 
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1º PERÍODO (26 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

tectónica de 
placas 
 

 Ocorrência de 

dobras e de 

falhas 

 

 Contributo da 

ciência e da 

tecnologia para 

o estudo da 

estrutura 

interna da 

Terra 

 

 Modelos da 

estrutura 

interna da 

Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caracterizar a morfologia dos 
fundos oceânicos, relacionando a 
idade e o paleomagnetismo das 
rochas que os constituem com a 
distância ao eixo da dorsal médio-
oceânica.  

 

 Relacionar a expansão e a 
destruição dos fundos oceânicos 
com a Teoria da Tectónica de 
Placas (limites entre placas) e com 
a constância do volume e da massa 
da Terra.  

 

 Explicar a deformação das rochas 
(dobras e falhas), tendo em conta 
o comportamento dos materiais 
(dúctil e frágil) e o tipo de forças a 
que são sujeitos, relacionando-as 
com a formação de cadeias 
montanhosas.  

 Críticas à hipótese da 

deriva dos 

continentes 

 Morfologia dos 

fundos oceânicos 

 Correntes de 

convecção  

 Teoria da tectónica 

de placas 

 Tipos de limites 

entre placas 

litosféricas 

 Tipos de forças 

responsáveis pela 

deformação das 

rochas 

 Formação de dobras 

 Formação de falhas 

 Tipos de falhas 

 Formação de 

montanhas 

 Métodos utilizados 

pela ciência para o 

estudo do interior da 

Terra 

 Limitações dos 

● Simular a formação de dobras e falhas 
numa atividade prática laboratorial. 

 
● 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 e de organização. 
 
● Construir mapas de conceitos. 
 
● Promover o estudo autónomo com o 

apoio do professor, identificando quais 
os obstáculos e formas de os ultrapassar.    

 
● Promover a auto e heteroavaliação.  
 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Auto avaliador 

(transversal às áreas) 
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1º PERÍODO (26 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 

métodos diretos de 

estudo do interior da 

Terra  

 Características gerais 

da Terra 

 Modelos da estrutura 

interna da Terra 

 

2º PERÍODO (30 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 3 
Consequências da 
dinâmica interna 
da Terra  
 
 Atividade 

vulcânica 
 

 Atividade 

sísmica 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Identificar os principais aspetos de 
uma atividade vulcânica, em 
esquemas ou modelos, e 
estabelecendo as possíveis 
analogias com o contexto real em 
que os fenómenos acontecem. 

 

 Relacionar os diferentes tipos de 
edifícios vulcânicos com as 
características do magma e o tipo 
de atividade vulcânica que lhes 
deu origem.  

 

 Identificar vantagens e 
desvantagens do vulcanismo 
principal e secundário para as 
populações locais, bem como os 
contributos da ciência e da 

 Constituição do 

aparelho vulcânico 

 Conceito de vulcão 

 Tipos de materiais 

expelidos pelos vulcões 

 Tipos de atividade 

vulcânica 

 Formas de vulcanismo 

residual ou secundário 

 Estruturas vulcânicas 

 Riscos da atividade 

vulcânica 

 Vigilância de vulcões 

 Benefícios da atividade 

vulcânica para as 

populações 

 Conceito de sismo 

● Recolher informação de uma fonte 
documental digital de acordo com um 
plano de exploração. 
 

● Realizar a atividade prática laboratorial: 
“Observação de materiais vulcânicos em 
amostra de mão” 

 
● Investigar através de uma atividade prática 

experimental como é que a 
viscosidade/fluidez de uma substância 
interfere no seu comportamento  

 
● Simular tipos de erupção vulcânica com 

base numa atividade prática laboratorial 
 
● Trabalhar, se possível, com recurso a 

plataformas digitais inovadoras e APPS 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

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

 

 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Indagador/ 
Investigador 

 
26 
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2º PERÍODO (30 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

tecnologia para a sua previsão e 
minimização de riscos associados.  

 

 Distinguir rochas magmáticas 
(granito e basalto) de rochas 
metamórficas (xistos, mármores e 
quartzitos), relacionando as suas 
características com a sua génese.  

 

 Identificar aspetos característicos 
de paisagens magmáticas e 
metamórficas, relacionando-os 
com o tipo de rochas presentes e 
as dinâmicas a que foram sujeitas 
após a sua formação. 

 

 Interpretar informação relativa ao 
ciclo das rochas, integrando 
conhecimentos sobre rochas 
sedimentares, magmáticas e 
metamórficas e relacionando-os 
com as dinâmicas interna e 
externa da Terra. 

 

 Identificar os principais grupos de 
rochas existentes em Portugal em 
cartas geológicas simplificadas e 
reconhecer a importância do 
contributo de outras ciências para 
a compreensão do conhecimento 

 Origem dos sismos 

tectónicos 

 Registo sísmico 

 Avaliação dos sismos 

 Risco sísmico 

 Fatores que 

influenciam os efeitos 

dos sismos 

 Cartas de isossistas 

 Consequências dos 

sismos 

 Proteção dos efeitos 

de um sismo 

 Distribuição geográfica 

do vulcanismo ativo e 

da sismicidade 

 

 

relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.  

 
● Realizar atividade prática laboratorial para 

identificar diferentes tipos de rochas em 
amostras de mão  

 
● Analisar e interpretar fontes documentais 

físicas e digitais (cartas geológicas, 
notícias, fotografias, gráficos, animações, 
filmes…) 

 
● Identificar os diferentes grupos de rochas 

existentes em Portugal, utilizando cartas 
geológicas.  

 
● Produzir documentos de apoio à aula de 

campo (Visita a uma pedreira, exploração 
de caulino, fábrica) 

 
● Montar uma exposição de fotografia 

relativa à visita de estudo/aula de campo 
realizada 

 
● Definir e executar estratégias em 

pares/equipas para investigar um cenário 
problema numa perspetiva da 
Aprendizagem Baseada na Resolução de 
Problemas (ABRP).   
 

(C, D, F, H, I) 

 
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) 
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2º PERÍODO (30 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

geológico. 
 

 Relacionar algumas características 
das rochas e a sua ocorrência com 
a forma como o Homem as utiliza, 
a partir de dados recolhidos no 
campo.  

 

 Analisar criticamente a 
importância da ciência e da 
tecnologia na exploração 
sustentável dos recursos 
litológicos, partindo de exemplos 
teoricamente enquadrados em 
problemáticas locais, regionais, 
nacionais ou globais.  

 

 Distinguir hipocentro de epicentro 
sísmico e intensidade de 
magnitude sísmica.  

 

 Distinguir a Escala de Richter da 
Escala Macrossísmica Europeia.  

 

 Interpretar sismogramas e cartas 
de isossistas nacionais, valorizando 
o seu papel na identificação do 
risco sísmico de uma região. 

 

 Discutir medidas de proteção de 

● Concretizar o resultado do produto do 
cenário problema em produtos discursivos, 
textuais, audiovisuais e/ou multimédia e 
apresenta-lo diante de audiências reais 

 
● Pesquisar, apresentar e explicar conceitos 

em pares/equipas  
 
● Trabalhar, se possível, com recurso a 

plataformas digitais inovadoras e APPS 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.  

 
● Planificar um simulacro escolar 

antissísmico concretizado em produtos 
discursivos, textuais, audiovisuais e/ou 
multimédia apresenta-lo diante de 
audiências reais  

 
● Desenvolver ideias e projetos criativos com 

recorrendo à imaginação, inventividade, 
desenvoltura e flexibilidade com o objetivo 
de promover a criatividade e a inovação.  
 

● Analisar e interpretar fontes documentais 
físicas e digitais (notícias, fotografias, 
gráficos, animações, filmes…) 

 
● Realizar tarefas de síntese, de registo 

seletivo e de organização. 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto / 

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

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
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2º PERÍODO (30 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

bens e de pessoas, antes, durante 
e após um sismo, bem como a 
importância da ciência e da 
tecnologia na previsão sísmica.  

 

 Explicar a distribuição dos sismos e 
dos vulcões no planeta Terra, 
tendo em conta os limites das 
placas tectónicas.  

 

 Relacionar os fenómenos 
vulcânicos e sísmicos com os 
métodos diretos e indiretos e com 
a sua importância para o 
conhecimento da estrutura interna 
da Terra, explicitando os 
contributos da ciência e da 
tecnologia para esse 
conhecimento. 

● Construir mapas de conceitos. 
 

● Promover do estudo autónomo com o 
apoio do professor, identificando quais os 
obstáculos e formas de os ultrapassar.  

 
● Promover a auto e heteroavaliação.  
 
● Produzir documentos de apoio à aula de 

campo (afloramento granítico do Picoto- 
geo-sítio) 
  

● Realizar atividade prática laboratorial para 
identificar minerais nas rochas em 
amostras de mão de rochas e minerais 
correlacionando algumas propriedades 
com o uso de tabelas.   

 
 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

Auto avaliador 

(transversal às áreas) 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO 
TEMPOS 
LETIVOS 

 Dimensão ética da sexualidade humana 
Início do 2º semestre 

1 

 Compreensão do uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e, sumariamente, dos 
seus mecanismos de ação e tolerância (efeitos secundários) 

3 
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3º PERÍODO (24 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 4 
Dinâmica 
externa da Terra  
 
 Rochas, 

testemunhos 

da atividade da 

Terra 

 

 Rochas 

magmáticas, 

sedimentares, 

metamórficas e 

ciclo das rochas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caracterizar a paisagem 
envolvente da escola (rochas 
dominantes, relevo), a partir de 
dados recolhidos no campo.  

 

 Identificar alguns minerais 
(biotite, calcite, feldspato, 
moscovite, olivina, quartzo), em 
amostras de mão de rochas e de 
minerais. 

 

 Relacionar a ação de agentes de 
geodinâmica externa (água, 
vento e seres vivos) com a 
modelação de diferentes 
paisagens, privilegiando o 
contexto português.  

 

 Interpretar modelos que 
evidenciem a dinâmica de um 
curso de água (transporte e 
deposição de materiais), 
relacionando as observações 
efetuadas com problemáticas 
locais ou regionais de cariz CTSA.  

 

 Explicar processos envolvidos na 
formação de rochas 
sedimentares (sedimentogénese 

 Informações sobre a 

história da Terra 

fornecidas pelas rochas e 

minerais 

 Noção de mineral 

 Caraterísticas dos minerais 

 Rochas magmáticas 

 Rochas sedimentares 

 Rochas metamórficas 

 Ciclo das rochas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Trabalhar em pares/equipas com recurso a 
equipamentos tecnológicos, relacionando 
conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais. (easyscopes, quadro 
interativo) 

 
● Analisar e interpretar fontes documentais 

físicas e digitais (notícias, fotografias, 
gráficos, animações, filmes…) 

 
 
 
 
 
 
● Realizar atividade prática laboratorial para 

identificar vários tipos de rochas 
sedimentares em amostra de mão 

 
● 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 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 
Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto / 

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

 
Indagador/ 

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

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

 
 
 

8 
 
 
 
 
 

8 
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3º PERÍODO (24 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 5 
Ciência geológica 
e 
sustentabilidade 
da vida na Terra 
 
 Geologia, 

ambiente e 

sociedade 

 

e diagénese) apresentados em 
suportes diversificados 
(esquemas, figuras, textos). 

 Distinguir rochas detríticas, de 
quimiogénicas e de biogénicas 
em amostras de mão. 

 
 

 Relacionar o ambiente geológico 
com a saúde e a ocorrência de 
doenças nas pessoas, nos 
animais e nas plantas que vivem 
nesse ambiente, partindo de 
questões problemáticas locais, 
regionais ou nacionais.  

 Explicitar a importância do 
conhecimento geológico para a 
sustentabilidade da vida na 
Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paisagens geológicas 

 Paisagens de rochas 

magmáticas 

 Paisagens de rochas 

sedimentares 

 Paisagens de rochas 

metamórficas 

 Rochas de Portugal 

 Paisagens geológicas da 

região onde a escola se 

localiza 

 Aplicações das rochas e 

dos minerais 

 Importância do ambiente 

geológico para a saúde 

 Impactes de ação humana 

nos processos geológicos 

 Crescimento populacional 

e desenvolvimento 

sustentável 

 
● Analisar e interpretar fontes documentais 

físicas e digitais (notícias, fotografias, 
gráficos, animações, filmes…) 

 
 

● Realizar tarefas de síntese, de registo 
seletivo e de organização. 

 
● Construir mapas de conceitos. 

 
● Promover o estudo autónomo com o apoio 

do professor, identificando quais os 
obstáculos e formas de os ultrapassar.   

 
● Promover a auto e heteroavaliação.  
 

(B, C, D, E, F) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Auto avaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 
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3º PERÍODO (24 tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 Conservação de 

geodiversidade 

 

AVALIAÇÃO 
De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, 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. 

 
 

 


