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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA:Ciências Naturais ANO DE ESCOLARIDADE: 8º ano 
 

1º PERÍODO (39tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
DOMÍNIO 

TERRA, UM 
PLANETA COM 

VIDA 
 
 
 

TEMA 
 Sistema Terra - 

origem e 
manutenção da 

vida 

 

 Explicar as principais condições da 
Terra que permitiram o 
desenvolvimento e a manutenção da 
vida, articulando com saberes de 
outras disciplinas (ex.: Ciências 
Físico-Químicas). 

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

 Relacionar a influência dos seres 
vivos com a evolução da atmosfera 
terrestre e o efeito de estufa na 
Terra.  

 Distinguir o sistema Terra dos seus 
subsistemas, identificando as 
potencialidades dos mesmos na 
geração de vida na Terra.  

 Analisar criticamente o papel das 
rochas e do solo na existência de 
vida no meio terrestre e dos 
subsistemas na manutenção da vida.  

 

 

– Condições próprias da Terra 
favoráveis à vida 

 

 

– Atmosfera terrestre ao 
longo do tempo geológico 

 

 

– Os seres vivos na evolução 
da atmosfera e do efeito de 
estufa 

 

– A Terra como um Sistema 

– Os subsistemas terrestres e 
a origem da vida 

– O papel das rochas e do 
solo na existência de vida 
no meio terrestre 

– Subsistemas terrestres e 
manutenção da vida 

 

 

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

 

 Analisar factos, teorias, situações, relativas à 
origem da vida, identificando os seus elementos 
ou dados; 

 

 Analisar e interpretar gráficos da evolução de 
alguns parâmetros da atmosfera ao longo da 
história da Terra 

 

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

 

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

 

 Construir mapas de conceitos. 
 

 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
 
 

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

 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
 

 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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1º PERÍODO (39tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 
Da célula ao 
ecossistema 

 

 Reconhecer a célula como unidade 
básica dos seres vivos, identificando 
os principais constituintes das 
células eucarióticas.  

 
 

 Distinguir células eucarióticas de 
células procarióticas em 
observações microscópicas. 

 
 
 Distinguir os níveis de organização 

biológica dos seres vivos e dos 
ecossistemas. 

 

– Célula - unidade básica dos 
seres vivos 

 

– Principais constituintes das 
células 

 

– Células eucarióticas e 
células procarióticas 

 

– Níveis de organização 
biológica dos seres vivos 

 

– Ecossistemas 

 

– Organização dos 
ecossistemas 

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

 Analisar e interpretar fontes documentais 
(fotografias, ficha “O nascimento da citologia”) 

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

 Realizar a atividade prática laboratorial de 
preparação de uma infusão. 

 Realizar a atividade prática laboratorial de 
observação microscópica de microrganismos de 
uma infusão, de células animais e de células 
vegetais 

 Desenvolver ideias e projetos criativos 
recorrendo à imaginação, inventividade, 
desenvoltura e flexibilidade: projeto de trabalho 
“A Célula”. 

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

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

 Construir mapas de conceitos. 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Responsável/ autónomo 

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

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
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1º PERÍODO (39tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

DOMÍNIO 
SUSTENTABILI

DADE 
NA TERRA 

 
 

TEMA 
 Estrutura e 

funcionamento 
dos ecossistemas 

 Caracterizar um ecossistema na zona 
envolvente da escola (níveis de 
organização biológica, 
biodiversidade) a partir de dados 
recolhidos no campo.  

 Relacionar os fatores abióticos - luz, 
água, solo, temperatura – com a sua 
influência nos ecossistemas, 
apresentando exemplos de 
adaptações dos seres vivos a esses 
fatores e articulando com saberes de 
outras disciplinas (ex.: Geografia). 

 Interpretar a influência de alguns 
fatores abióticos nos ecossistemas, 
em geral, e aplicá-la em exemplos da 
região envolvente da escola.  

 

 Distinguir interações intraespecíficas 
de interações interespecíficas e 
explicitar diferentes tipos de 
relações bióticas.  

 Interpretar informação relativa a 
dinâmicas populacionais 
decorrentes de relações bióticas, 
avaliando as suas consequências nos 
ecossistemas. 

– Ecossistema na zona 
envolvente da escola 

 

 

– Fatores abióticos: luz, água, 
solo, temperatura  

– Influência dos fatores 
abióticos nos seres vivos 

 

 

 

 

– Fatores abióticos dos 
ecossistemas em Portugal 

– Fatores abióticos que 
influenciam os 
ecossistemas da região 

– Tipos de relações bióticas 
Interações intraespecíficas 
e interespecíficas 

 

– Relações bióticas e 
evolução dos ecossistemas 

 

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

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

 Analisar e interpretar fontes documentais 
(gráficos “limites de tolerância dos seres vivos” e 
animações do manual multimédia) 

 Análise e interpretação de experiências 

 Construção de gráficos a partir de resultados 
experimentais 
 

 Realizar atividades práticas laboratoriais que 
permitam compreender a influência da luz, água 
e temperatura nos seres vivos. 

 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

 

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

 

 Visualizar documentários – filmes – 
acompanhados de guiões, para identificação de 
fatores abióticos 
 

 Realizar aulas de campo de estudo e 
caraterização do ecossistema envolvente 

 

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

 Construir mapas de conceitos. 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 
Responsável/ autónomo 

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

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
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2º PERÍODO (33tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 
Fluxos de 

energia e ciclos 
de matéria 

 
 

 Sistematizar cadeias tróficas de 
ambientes aquáticos e terrestres 
predominantes na região envolvente 
da escola, indicando formas de 
transferência de energia. 

 Interpretar cadeias tróficas, partindo 
de diferentes exemplos de teias 
alimentares.  

 Analisar criticamente exemplos de 
impactes da ação humana que 
condicionem as teias alimentares, 
discutindo medidas de minimização 
dos mesmos nos ecossistemas. 

 Explicar o modo como as atividades 
dos seres vivos (alimentação, 
respiração, fotossíntese) interferem 
nos ciclos de matéria e promovem a 
sua reciclagem nos ecossistemas. 

 Interpretar as principais fases dos 
ciclos da água, do carbono e do 
oxigénio, com base em informação 
diversificada (notícias, esquemas, 
gráficos, imagens) e valorizando 
saberes de outras disciplinas (ex.: 
Geografia e Ciências Físico-
Químicas).  

 Analisar criticamente exemplos 
teoricamente enquadrados acerca 
do modo como a ação humana pode 
interferir nos ciclos de matéria e 
afetar os ecossistemas.  

 

– Cadeias tróficas e 
transferência de energia 
nos ecossistemas 

– Tipos de cadeias tróficas da 
região  

– Cadeias e teias alimentares 

 

 

– Perturbações antrópicas 
nas teias alimentares e 
formas de as minimizar 

 

 

– Seres vivos e ciclos de 
matéria 

 

 

 

 

– Ciclo da água 

– Ciclo do carbono 

– Ciclo do oxigénio 

 

 

 

 

– Perturbações antrópicas 

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

 

 Construir cadeias alimentares com base numa 
aula de campo e em fontes documentais (flimes) 

 

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

 

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

 

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

 
 
 
 
 
 

 

 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 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Responsável/ autónomo 

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

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 
 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
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2º PERÍODO (33tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

nos ciclos de matéria 

 

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

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

 
Responsável/ autónomo 

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

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
 
 
 
 

3º PERÍODO (24tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 

Recursos 
naturais: 

exploração e 
transformação 

 Distinguir recursos energéticos de 
recursos não energéticos e recursos 
renováveis de recursos não 
renováveis 

 
 

 Caracterizar diferentes formas de 
exploração dos recursos naturais, 
indicando as principais 
transformações dos recursos 
naturais. 

 Discutir os impactes da exploração   
/transformação dos recursos 
naturais e propor medidas de 
redução dos mesmos e de 
promoção da sua sustentabilidade. 

– Recursos naturais 

– Recursos energéticos e não 
energéticos 

– Recursos renováveis e não 
renováveis 

– Exploração e transformação 
dos recursos naturais 

 

 

– Impactes da exploração e 
da transformação dos 
recursos naturais 

– Exploração e transformação 
sustentáveis dos recursos 
naturais 

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

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

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

 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 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Responsável/ autónomo 

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

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
 
Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 
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3º PERÍODO (24tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

diante de audiências reais 

 Realizar exercícios interativos do manual 
multimédia 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

TEMA 
Proteção e 

conservação da 
Natureza 

 

 Relacionar o papel dos instrumentos 
de ordenamento e gestão do 
território com a proteção e a 
conservação da Natureza.  

 Sistematizar informação relativa a 
Áreas Protegidas em Portugal e no 
mundo, explicitando medidas de 
proteção e de conservação das 
mesmas.  

 Identificar algumas associações e 
organismos públicos de proteção e 
conservação da Natureza existentes 
em Portugal. 

 Explicar a importância da recolha, do 
tratamento e da gestão sustentável 
de resíduos e propor medidas de 
redução de riscos e de minimização 
de danos na contaminação da água 
procedente da ação humana.  

 Relacionar a gestão de resíduos e da 
água com a promoção de um 
desenvolvimento sustentável.  

– Ordenamento e gestão do 
território  

– Proteção e conservação da 
Natureza 

– Áreas Protegidas em 
Portugal e no mundo 

– Medidas de proteção e 
conservação da Natureza 

 

 

– Entidades de proteção e 
conservação da Natureza 
em Portugal 

 

– Tipos de resíduos 

– Recolha, tratamento e 
gestão sustentável dos 
resíduos 

– Medidas de prevenção de 
impactes dos resíduos 

 

– Gestão dos resíduos e da 
água para um 
desenvolvimento 
sustentável  

 Recolher informação de fontes documentais de 
acordo com um plano de exploração. 

 Pesquisar, apresentar e explicar conceitos em 
grupo com autonomia progressiva. 

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

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

 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 exercícios interativos do manual 
multimédia 

 Criar um “painel fotográfico” com os ecopontos 
familiares dos alunos 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 
Responsável/ autónomo 

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

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 

 
 
 
 
 

12 



 

 

 

 

Planificação da Disciplina de Ciências Naturais |8ºano           7/7 

3º PERÍODO (24tempos) 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

TEMA 
Riscos e 

benefícios das 
inovações 

científicas e 
tecnológicas 

 Analisar criticamente os impactes 
ambientais, sociais e éticos de casos 
de desenvolvimento científico e 
tecnológico no desenvolvimento 
sustentável e na melhoria da 
qualidade de vida das populações 
humanas 

 

– Impactes das inovações 
científicas e tecnológicas 

 

 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 exercícios interativos do manual 
multimédia 

 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 
Responsável/ autónomo 

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

 
Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 

 
 
 

2 

 
 

 

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. 

 


