PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Disciplina:
Curso:

Ciências Naturais

Ano:

3.º Ciclo

Ano letivo:

PERÍODOS LETIVOS

TEMPOS LETIVOS PREVISTOS

1º

35

7.º

2019-2020

(50 minutos)

2º

27,5

3º

20

Conteúdos
Domínio: TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Período
letivo

Subdomínio: Dinâmica externa da Terra
Tipos de paisagens geológicas

Tempos
letivos

6

As paisagens magmáticas

As paisagens metamórficas

As paisagens sedimentares
Diversidade de minerais

3

A identificação dos minerais
Ação da água, do vento e dos seres vivos sobre as rochas
Formação das rochas sedimentares

1.º

5

Classificação das rochas sedimentares
Subdomínio:Estrutura e dinâmica interna da Terra
A Teoria da Deriva Continental

6

Argumentos que apoiavam a teoria de Wegener

Argumentos que fragilizaram a teoria de Wegener
Os contributos que permitiram perceber o movimento dos continentes e a expansão
dos fundos oceânicos

2

Estudo dos fundos oceânicos
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3

A Teoria da Tectónica de Placas

2

A reação das rochas quando sujeitas a tensões
Outras atividades

2
6

AVALIAÇÃO SUMATIVA E CORREÇÃO

Total
35

Subdomínio: Consequências da dinâmica interna da Terra
Os vulcões

5

A constituição de um vulcão

Os materiais expelidos pelos vulcões

Classificação das erupções vulcânicas
O vulcanismo secundário

Os benefícios da atividade vulcânica

As consequências negativas da atividade vulcânica

2.º

Previsão de erupções vulcânicas e medidas de prevenção

Importância da ciência e da tecnologia na previsão de erupções

O vulcanismo como consequência da dinâmica interna da Terra
2

As rochas magmáticas

3

Metamorfismo e rochas metamórficas
Tipos de metamorfismo

Tipos de rochas metamórficas
3

Ciclo das rochas

Formações litológicas em Portugal
Aplicações das rochas na sociedade

A exploração sustentável das rochas
Os sismos

5

A origem de um sismo
O registo dos sismos

A medição dos sismos

A prevenção e a proteção sísmicas
A previsão sísmica
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Os métodos de estudo da estrutura interna da Terra

1,5

Instrumentos tecnológicos que permitem compreender a estrutura interna da Terra
Contributos para o conhecimento do interior da Terra
Os modelos da estrutura interna da Terra
Outras atividades

2

AVALIAÇÃO SUMATIVA E CORREÇÃO

6

Total
27,5

Subdomínio: A Terra conta a sua história
A Paleontologia e os fósseis

8

Interpretação do registo fóssil ao longo do tempo
A fossilização

Processos de fossilização

As marcas e os vestígios de atividades dos seres vivos
Os grandes grupos de fósseis
O que nos dizem os fósseis

3.º

Informações sobre os paleoclimas

Informações acerca da idade das rochas

Informações sobre a evolução dos seres vivos
A cronologia dos acontecimentos que marcaram a Terra
Tempo histórico e tempo geológico

Datação relativa e datação radiométrica

6

A escala do tempo geológico
Os grandes acontecimentos

Subdomínio: Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra
Intervenção do ser humano nos processos geológicos
Os recursos

Consequências da utilização dos recursos

2

Ambiente geológico e saúde

Efeitos da exposição a elementos químicos

Geologia e sustentabilidade da vida na Terra

Crescimento populacional e o futuro dos recursos naturais
Caminho para a sustentabilidade — que soluções
Disciplina: Ciências Naturais 7.º Ano

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO

Pág. 3/4

Outras atividades

1

AVALIAÇÃO SUMATIVA E CORREÇÃO

3

Total
20
















Estratégias Gerais

Averiguação dos conhecimentos prévios acerca da temática a lecionar.
Análise e exploração de material audiovisual.
Análise e exploração de documentos.
Visualização, exploração e debate de filmes e animações.
Realização de fichas de trabalho.
Análise e interpretação de figuras, gráficos, textos e esquemas do manual do aluno.
Realização de atividades experimentais e saídas de campo.
Elaboração de relatórios relativos a algumas atividades realizadas.
Discussão dos resultados obtidos nas atividades experimentais.
Elaboração e apresentação de trabalhos de pesquisa.
Exploração dos recursos multimédia contidos no projeto desafios. (Editora Santillana)
Visualização do filme: Geosfera Cársico
Visualização do filme: Planeta espantoso nascido do fogo.
Elaboração de uma tabela cronoestratigráfica.

Delegado de Grupo
Vera Jorge
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