PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Disciplina:
Curso:

Ciências Naturais

Ano:

3.º Ciclo

Ano letivo:

8.º

2019-2020

PERÍODOS LETIVOS

TEMPOS LETIVOS PREVISTOS

1.º

35

2.º

(50 minutos)
27,5

3.º

20

CONTEÚDOS

PERÍODO
LETIVO

Domínio: Terra-Um planeta com vida

Nº
TEMPOS
LETIVOS
(50´)

Sub domínio: Sistema Terra - da célula à biodiversidade:
-Condições da Terra que permitem a existência de vida.

2

-A Terra como um sistema.

2

-A célula como unidade básica da biodiversidade.

10

Domínio: Sustentabilidade na Terra
1.º

Sub domínio: Ecossistemas:

-Organização biológica dos ecossistemas

-Dinâmicas de interação entre seres vivos e ambiente

3

10
2

- Outras atividades

Avaliação sumativa e correção

6
Total
35
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4

-Dinâmica de interação entre os seres vivos

3

-Fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas

2,5

-Os ciclos de matéria nos ecossistemas

-Equilíbrio dinâmico e sustentabilidade da Terra

-Gestão dos ecossistemas e desenvolvimento sustentável
-Catástrofes e o equilíbrio dos ecossistemas

2.º

2
4
2

-Proteção dos ecossistemas
-Outras atividades

2

2

Avaliação sumativa e correção

6

Total
27,5

Sub domínio: Gestão sustentável de recursos
-Classificação dos recursos naturais

5

-Ordenamento e gestão do território

1

4

-Exploração e transformação dos recursos naturais

1

-Conservação da Natureza e ordenamento do território
-Gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável

-Inovações científicas e tecnológicas e respetivos impactes.
- Outras atividades

1
1

Avaliação sumativa e correção
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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.
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 cientic. (Porto Editora)
Elaboração de trabalho de pesquisa, apresentação e publicação no Blog da biblioteca.
Visualização do filme: BBC Natures Microworlds
Visualização do filme: Cowspiracy


Delegado de Grupo
Vera Jorge
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