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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2019/2020 

Síntese da Planificação da Disciplina de Ciências Naturais - 7ºAno 

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

 

 1º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

24 

Tema Organizador: A Terra em transformação 

Subtema: A Terra conta a sua história 

• Os fósseis e a sua importância para a 

reconstituição da história da Terra 

• Grandes etapas da história da Terra 

Subtema: Estrutura interna da Terra 

• Modelos da estrutura interna da Terra 

Subtema: Estrutura e Dinâmica interna da 

Terra 

• Deriva dos continentes e tectónica de placas 

• Contributo da ciência e da tecnologia para o 

estudo da estrutura interna da Terra 

 

Instrumentos: 

• Observação direta das aulas 

• Duas fichas de avaliação 

• Trabalhos propostos pelo 

professor 

 

Critérios de Avaliação aprovados 

na Escola. 

2º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

25 

Tema Organizador: A Terra em transformação 

Subtema: Estrutura e Dinâmica interna da 

Terra 

• Ocorrência de dobras e falhas 

Subtema: Consequências da dinâmica interna da 

Terra  

• Atividade vulcânica  

• Atividade sísmica 

Subtema: Dinâmica externa da Terra 

• Minerais 

Subtema: Dinâmica externa da Terra 

• Rochas, testemunhos da atividade da Terra 

 

Instrumentos: 

• Observação direta 

• Duas fichas de avaliação 

• Trabalhos propostos pelo 

professor 

Critérios de Avaliação aprovados 

na Escola. 

3º Período 

Nº aulas 
previstas 

Tema organizador e subtemas 
Instrumentos e Critérios de 

Avaliação 

17 

 

Tema Organizador: A Terra em transformação 

• Rochas magmáticas, sedimentares e 

metamórficas; ciclo das rochas 

Subtema: Ciência geológica e sustentabilidade da 

vida na Terra 

 

Instrumentos: 

• Observação directa 

• Duas fichas de avaliação 

• Trabalhos propostos pelo 

professor 

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. 

 

 

➢ 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. 

 


