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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 - 8ºAno 
    (as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min.) 

1º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas 
Instrumentos e Critérios de 

Avaliação 

36 

(7º ano) Tema Organizador: A Terra em transformação 
Subtemas: Dinâmica externa da Terra; Consequências da 
Dinâmica interna da Terra; Ciência geológica e 
sustentabilidade da vida na Terra 
 
Tema Organizador: Terra, um Planeta com vida 
Subtema: Sistema Terra – origem e manutenção da vida 

• Condições da Terra favoráveis à Vida  

• Atmosfera terrestre ao longo do tempo geológico 

• Os seres vivos na evolução da atmosfera e o 
efeito estufa 

• A Terra como um sistema 

• A importância das rochas e o solo na existência 
de vida no meio terrestre 

 
Subtema: Da célula ao ecossistema 

• A célula como unidade básica da biodiversidade 
existente na Terra 

• A Terra como um sistema capaz de gerar vida 
 

Subtema: Estrutura e funcionamento dos ecossistemas 

• Interação seres vivos – ambiente 

• Relações bióticas e o seu papel na dinâmica das 
populações e nos ecossistemas 

 

Instrumentos: 

 

Registos de observação direta 

 

 Registo da avaliação das 
atividades realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados 

pelo agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

2º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas 
Instrumentos e Critérios de 

Avaliação 

38 

Subtema: Fluxos de energia e ciclos de matéria 

• As cadeias e teias alimentares 

• Transferência de energia e matéria nos 
ecossistemas 

• A destruição das florestas 
 
Tema Organizador: Sustentabilidade na Terra 
Subtema: Evolução dos ecossistemas 

• Equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

• Sucessões ecológicas 

• Interações seres vivos – meio abiótico 

• Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 

• Catástrofes e equilíbrio dos ecossistemas 

• Impactes da poluição nos ecossistemas 

Instrumentos: 

Registos de observação direta 

 Registo da avaliação das 
atividades realizadas 

 

Atividades propostas pelo 
docente 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados 
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• Medidas de proteção dos ecossistemas 
Subtema: Recursos naturais: exploração e 
transformação 

•  Classificação dos recursos 

• Exploração e transformação dos recursos 

• Impactes da exploração e transformação dos 
recursos 
 

 

pelo agrupamento 

 

 

3º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas 
Instrumentos e Critérios de 

Avaliação 

24 

 
Subtema: Recursos naturais: exploração e 
transformação (continuação) 

•  Classificação dos recursos 

• Exploração e transformação dos recursos 

• Impactes da exploração e transformação dos 
recursos 

 
Tema Organizador: Sustentabilidade na Terra 
Subtema: Proteção e conservação da natureza 

• Ordenamento e gestão do território 

• Proteção e conservação do território 

• Importância das áreas protegidas 

• Resíduos, recolha e tratamento 

• Gestão dos resíduos e da água para uma gestão 
sustentável 

 
Subtema: Riscos e benefícios das inovações científicas e 
tecnológicas 
Os impactes e inovações científicas e tecnológicas 
 

Instrumentos: 

 

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 e / ou informático a solicitar quando necessário. 

 
➢ As fichas do “Caderno de Atividades” podem ser resolvidas como consolidação dos conteúdos. 
 
➢ Avaliação - é contínua e assume carater formativo e sumativo 

 

 
 
  


