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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- 9ºAno 
 

(as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min) 

1º Período 

Nº aulas 

previstas 

Domínios/ Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 
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(APRENDIZAGENS ESSENCIAIS NÃO CONCRETIZADAS 
8º ano) 
Domínio: Sustentabilidade na Terra 

Subdomínio: 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 
 
Domínio: Viver melhor na terra 
 
Subdomínio: Saúde Individual e Comunitária 

• A importância da saúde individual e 
comunitária na qualidade de vida da 
população 

• Estratégias de promoção da saúde 
 

Subdomínio: Organismo Humano em Equilíbrio 

• Níveis estruturais do corpo humano 

• Alimentação saudável no equilíbrio do 
organismo humano 

• Sistema digestivo 

• Sangue 

• Sistema cardiovascular 
  

 

 

 

 

Instrumentos: 

 

Registos de observação direta 

 

 Registo da avaliação das atividades 

realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados pelo 

agrupamento 
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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 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 caráter formativo e sumativo 

2º Período 

Nº aulas 

previstas 

Domínio/ Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 
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• Subdomínio: Organismo Humano em 
Equilíbrio (Cont.)  
 

• Sistema cardiovascular (continuação) 

• Sistema Linfático. 

• A influência do ambiente e dos estilos de 
vida no sistema respiratório 

• Importância da função excretora na 
regulação do organismo humano  

• Sistema nervoso 

• Sistema hormonal 
 

Instrumentos: 

 

Registos de observação direta 

 

 Registo da avaliação das atividades 

realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados pelo 

agrupamento 

 

3º Período 

Nº aulas 

previstas 

Domínio/ Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 
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Subdomínio: Organismo Humano em Equilíbrio 
(Cont.) 

 

• Medidas de suporte básico de vida. 
 
 

Subdomínio: Transmissão da vida 

• Sistema reprodutor humano 

• A importância do conhecimento genético 
 

Instrumentos: 

 

Registos de observação direta 

 

 Registo da avaliação das atividades 

realizadas 

 

Fichas de avaliação 

 

Critérios de avaliação aprovados pelo 

agrupamento 


