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(as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min) 
 
 
 

 

 

 

 

 

1º Período 

Nº aulas 
previstas 

Domínio / - Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 
 
 

 
 

38 a 41 

 
Domínio - A água, o ar, as rochas e o solo – 
materiais terrestres 
 
 
Subdomínios 

•  Terra - um Planeta especial 

• A importância das rochas e do solo na 
manutenção da vida 

• A importância da água para os seres vivos 
 

 
 

 

Instrumentos: 
- Observação direta nas aulas / 

Participação 
 

- Grelhas de observação. 
 

 - Duas fichas de avaliação. 
 

 Critérios de avaliação aprovados 
na Escola. 

2º Período 

Nº aulas 
previstas 

Domínio / - Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 

 
 
 

33 a 35 

Subdomínios 
 

• A importância do ar para os seres vivos 
 
 
Domínio - Diversidade de seres vivos e suas 
interações com o meio.  
 
Subdomínios 
 

• Diversidade nos animais 

 

 

 

Instrumentos: 
- Observação direta de aulas / 
Participação 

 
- Grelhas de observação. 

 
- Duas fichas de avaliação. 

 
Critérios de avaliação aprovados na   
Escola. 
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Observações: 
 

➢ A gestão do tempo para cada unidade programática pode ser reformulada ao longo do ano, dependendo 
da evolução da turma.  
 

➢ Material básico para a aula - Manual escolar adotado; Material de escrita; Caderno diário; Caderneta 
escolar; Material específico da disciplina a solicitar quando necessário. 
 
 

➢ Atividades práticas - a carga horária atribuída a esta disciplina (150 minutos semanais), bem como a 
inexistência de desdobramento das turmas torna difícil o cumprimento integral do programa, pelo que os 
professores realizarão, quando possível, algumas atividades do manual. 
 

➢ As fichas do “Caderno de Atividades”- devem ser resolvidas como consolidação dos conteúdos. 
 

➢ Avaliação - é contínua e de caráter formativo 
 

➢ Auto e heteroavaliação – uma aula por período letivo. 

 
 

 
 

3º Período 

Nº aulas 
previstas 

Domínio /  Subdomínios Instrumentos e Critérios de 
Avaliação 

 
 
 

23 a 25 

 

• Diversidade nas plantas 

- Influência dos fatores abióticos no 
desenvolvimento das plantas. 

- Influência da água na vida das plantas. 
- Influência da temperatura na vida das plantas. 
- Influência da luz na vida das plantas. 

 

• Biodiversidade 

- Biodiversidade. 
- Biodiversidade animal em Portugal. 
- Biodiversidade vegetal em Portugal. 
- Ações antrópicas que prejudicam a Natureza. 
- Medidas de proteção da biodiversidade. 
- Importância da biodiversidade para a 

humanidade. 
 
UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS    
 

• Célula – unidade básica dos seres vivos 

- Evolução do microscópio. 
- Microscópio ótico. 
- Da cálula ao organismo. 

 
 
 

 
Instrumentos: 
 
- Observação direta de aulas / 
Participação 

 
- Grelhas de observação. 

 
- Duas fichas de avaliação. 

 
Critérios de avaliação aprovados 
na Escola. 


