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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2021/2022 

Síntese da Planificação da Disciplina de Ciências Naturais - 6ºAno 

    (as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min.) 

1º Período 

Nº aulas 

previstas 
Tema organizador e subtemas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

(35-41) 

depende das 

turmas 

 

Breve introdução à respiração celular como conceito 

integrador de todas as aprendizagens que se seguem. 

 

A importância de uma alimentação equilibrada e 
segura. 
 

● Alimentos  

● Nutrientes 

● Alimentação equilibrada 

● Roda dos Alimentos  

● Pirâmide de Alimentação Mediterrânica 

● A Ciência e a Tecnologia na evolução dos 
produtos alimentares e na conservação 
 
 

O processo digestivo no ser humano 

● Morfologia do Sistema digestivo 

● Dentes e funções 

● Transformações dos alimentos 

● Produtos da digestão 

● Absorção e assimilação dos nutrientes 

● Comportamentos saudáveis 

 

Sistemas digestivos das aves, dos ruminantes e dos 
omnívoros 
 

Relação e distinção entre respiração externa e 

respiração celular 

● Ar expirado e ar inspirado 

● Respiração Celular 
 

 

Instrumentos:  

 
Fichas de trabalhos  ou atividade 
realizada com o Plickers ou  
atividade realizada com o Kahoot 

em tecnologias digitais. 
 
● Registos de observação 
direta dos alunos: interesse 
demonstrado; qualidade da 

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

 
● Pesquisas. 
 
● Questões de aula/ mini 
testes/ interpelação oral 

 
● Nível de execução de 
trabalhos realizados 
 
● Ficha formativa. 
 
● Ficha sumativa. 

 

Critérios de avaliação aprovados 

pelo agrupamento 

 

2º Período 

38 a 39 

(depende do 

horário das 

turmas) 

 

Órgãos Respiratórios dos animais nas trocas gasosas 

● Hematose branquial  

● Hematose pulmonar 
 

 

Sistema Respiratório humano 

● Morfologia do Sistema Respiratório 

● Trocas gasosas 

● Doenças respiratórias 
 

Sistema Cardiovascular humano 

● Morfofisiologia do Coração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de observação direta 
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● Sangue arterial e venoso 

● Constituintes do sangue 

● Vasos sanguíneos 

● Circulação pulmonar e sistémica 

● Ciclo cardíaco 

● Estilos de vida saudáveis 
 
 

Constituição e funcionamento do Sistema Urinário 

● Função excretora 

● Formação da urina 

● Cuidados de higiene 
 

Pele e função excretora 

● Cuidados a ter com a pele 

 

Puberdade 

● Caracteres sexuais primários e secundários 

 

 

Sistemas reprodutores humanos 

● Funções dos órgãos reprodutores 

● Ciclo menstrual 
 
 

Reprodução humana 

● Fecundação 

● Nidação 

● Anexos embrionários 

● Saúde da grávida  

● Nascimento 

● Cuidados de Saúde 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Registo da avaliação das 

atividades realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados 

pelo agrupamento 

 

3º Período 
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Nº aulas 

previstas 

22 a 26 

(depende do 

horário das 

turmas) 

 

 
Importância da Fotossíntese na obtenção de alimento 

● Fotossíntese 

● Cloroplastos 

● Seiva bruta e seiva elaborada 

 
 
 

Importância da Fotossíntese na renovação do ar 

atmosférico 

● As plantas como fonte de nutrientes e de 

matérias primas 

● Transpiração nas plantas 

● Estomas 

● Proteção da floresta 
 
 

 

Reprodução por semente 

● Polinização 

● Fecundação 

● Frutificação 

● Frutos carnudos e secos 

● Dispersão por sementes 
 
 

 
 

Microrganismos 

● Microscópio 

● Microrganismos patogénicos e úteis 

● Modos de transmissão  
 
 
 

Agentes Patogénicos 
Mecanismos de barreiras de defesa  
Regras de higiene 
Vacinas 

 
 

 

Registos de observação direta 

 

Registo da avaliação das 

atividades realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados 

pelo agrupamento 

 

 

 

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. 

⮚ As fichas do “Caderno de Atividades” podem ser resolvidas como consolidação dos 

conteúdos. 

⮚ Avaliação - é contínua e assume caráter formativo e sumativo 

 

⮚ A recuperação das aprendizagens será feita no decorrer do ano letivo. 
 

  


