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Domínio: A Água, o Ar As Rochas e o Solo – Materiais Terrestres 

Subdomínio: A importância das rochas e do solo na manutenção da vida 

 

Aprendizagens essenciais Conteúdos Estratégias Avaliação Aulas 

• 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; 

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

 
 

• 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  

 

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

A Terra como um planeta 
especial 
 

• Vida na Terra 
• Ambientes 
• Habitats 
• Medidas para a conservação 

da Natureza 
A importância das rochas e seus 
constituintes 
 

• As rochas 
• Os minerais 
• Distinção de rochas 
• Aplicação de rochas no 

quotidiano 
 
O solo, suporte da vida 
 

• Funções do solo 
• Agentes biológicos 
• Agentes atmosféricos 
• Conservação do solo / 

sustentabilidade na 
agricultura 

• O avanço científico e 
tecnológico na agricultura 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 
 

• Exploração do manual. 
 

• Resolução de 
atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 
 

• Trabalho de pesquisa. 
 

• Resolução de 
atividades do Caderno 
do Aluno. 
 

• Atividades práticas 
 

• 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. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 

1º P 
 
 
 
 
 

37 
 

 a  
 

39 
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• Caracterizar e relacionar constituintes, propriedades e 
funções do solo, através da articulação entre atividades de 
campo e atividades laboratoriais 

 
 

 
 

 

Domínio: A Água, o Ar As Rochas e o Solo – Materiais Terrestres 

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 

 

• 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;  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

• 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 água e os seres vivos 
 

• Recurso 
• Ciclo hidrológico 
• Propriedades da água 
• Funções da água 
• A importância da água na 

constituição dos seres 
vivos 

• Flúor 
• Saúde oral 

 
 
 
 
A importância da qualidade da 
água para a atividade humana 
 

 
• Água própria para 

consumo 
• Medidas para poupar água 
• Sustentabilidade 
• Poluição 
• Fontes de contaminação 

da água 
• Consequências da poluição 
• ETA/ETAR 

 
 

 

 
• Exploração de 

apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 
• Exploração do manual.  
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• 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. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 
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Domínio: A Água, o Ar As Rochas e o Solo – Materiais Terrestres 

Subdomínio: A importância do ar para os seres vivos 

 

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

• Relacionar os principais gases constituintes do ar com as 
funções que desempenham na atmosfera terrestre; 

• 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 disciplinas 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

• 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; 

A atmosfera terrestre e os seres 
vivos 
 

• Funções da atmosfera 
terrestre 

• Constituintes do ar 
• Constituintes da atmosfera 
• Qualidade do ar 
• Preservação do ar 

 
 
As caraterísticas dos 
organismos e o ambiente onde 
vivem 
 

• Meios onde vivem os 
animais 
 

• O meio e as adaptações 
corporais dos animais 
 

• Órgãos de locomoção e o 
meio onde vivem 

Os regimes alimentares dos 
animais e o meio onde vivem 
 

• Regime alimentar 
• Adaptações morfológicas à 

captação de alimento 
• Captação de alimento e 

caraterísticas morfológicas 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 
• Exploração do manual.  
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• 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. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 

 
 

2º P 
 
 
 
 

36 
 
a 
 
 
 

40 
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Domínio: Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio 

Subdomínio: Diversidade nos animais 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

• 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Processos reprodutivos dos 
animais 
 

• Ciclo de vida. 
• Tipos de reprodução. 
• Acasalamento. 
• Rituais de acasalamento. 
• Célula. 
• Animais ovíparos, vivíparos 

e ovovivíparos. 
• Metamorfose. 

 
 
Fatores abióticos e adaptações 
morfológicas dos animais 
 

• Fatores abióticos 
• Adaptações morfológicas 
• Adaptações 

comportamentais 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 
• Exploração do manual.  

 
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• 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. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 
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Domínio: Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio 

Subdomínio: Diversidade nas plantas 

 

• 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; 

• 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 

Fatores abióticos e adaptações 
morfológicas das plantas 
 
 

• Fatores abióticos 
• Desenvolvimento das 

plantas 
• Adaptações das plantas 

aos diferentes habitats 
 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 
• Exploração do manual.  
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• 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. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 

 

3º P 
 
 
 
 

20 
 
a 
 
 

 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domínio: Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio 

Subdomínio: Biodiversidade 

 

• 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; 
 

Proteção da biodiversidade 
animal 
 

• Biodiversidade 
• Habitat e biodiversidade 
• O Homem e a 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 

• Observação direta 
dos alunos: 
interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
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• Interpretar documentos diversificados que evidenciem a 
biodiversidade a nível local, regional e global e alguma da 
sua evolução; 
 

• 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 

biodiversidade 
• Proteção da biodiversidade 

 
 
Proteção da biodiversidade 
vegetal 
 

• Biodiversidade 
• Habitat e biodiversidade 
• O Homem e a 

biodiversidade 
• Proteção da biodiversidade 
• Promover a biodiversidade 
• A importância da 

biodiversidade vegetal 
 

• Exploração do manual.  
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• Utilização de outros 

recursos digitais 
(websites, software, 
fotografia, etc.). 

 

atividades; 
capacidade crítica e 
aporte de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 
 

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

 
• Ficha formativa. 

 
• Ficha sumativa. 

 

 

Domínio: Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio 

Subdomínio: Célula – unidade básica de vida 

 

 

• 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. 

 
O microscópio 
 

• O conhecimento 
• A ciência 
• Constituição do 

microscópio 
• A evolução microscópica e 

o conhecimento 
 
 
Célula, unidade básica da vida 
 

• Célula. 
• Constituintes celulares 
• Célula animal / célula 

vegetal 

• Exploração de 
apresentações. 
 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

 
• Exploração do manual.  

 
• Resolução de 

atividades do manual. 
 

• Elaboração de mapas 
de conceitos. 

 
• Trabalho de pesquisa. 

 
• Resolução de 

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

• Pesquisas. 
 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
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Aprendizagens essenciais transversais 

• Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 

• Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico. 

• Interpretar fenómenos, imaginar hipóteses e alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema. 

• Praticar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos, rebater os contra-

argumentos). 

• Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Ciências Naturais. 

 

• Unicelular 
• Pluricelular 
• Organização biológica 

atividades do Caderno 
do Aluno. 

 
• Atividades práticas  

 
• Utilização de outros 

recursos digitais 
(websites, software, 
fotografia, etc.). 

 

casa. 
 

• Ficha formativa. 
 

• Ficha sumativa. 
 

 
 


