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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 
PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – 8º ANO 

 
 

 

 

DOMÍNIOS/ÁREAS 
Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL 

DOS ALUNOS 
(sugestões) 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (1) (sugestões) 

DESCRITO
RES DO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

1 2 3 4 5 

 
1º Período 

 
TERRA, UM 

PLANETA COM 
VIDA 

 
Sistema Terra - 

origem e 
manutenção da 

vida 
(15%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compreender as condições próprias da 
Terra que a tornam o único planeta com 
vida conhecida no Sistema Solar: 
• Explicar condições da Terra que 

permitiram o desenvolvimento e a 
manutenção da vida.  

• Interpretar gráficos da evolução da 
temperatura, da energia solar e do 
dióxido de carbono atmosférico ao 
longo do tempo geológico. 

• Relacionar a influência da atividade dos 
seres vivos na evolução da atmosfera 
terrestre e o efeito de estufa. 

 
 
 
Compreender a Terra como um sistema 
capaz de gerar vida. 
• Distinguir o sistema Terra dos seus 

subsistemas, identificando as 
potencialidades dos mesmos. 

• Analisar criticamente o papel da 
alteração das rochas e da formação do 
solo na existência de vida no meio 
terrestre e dos subsistemas na 
manutenção da vida. 

 
• Exploração do site da NASA  

https://solarsystem.nasa.gov. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

• Trabalho de grupo (online): 
“Carta/ mensagem” – 
apresentação do planeta 
Terra a um extraterrestre, 
onde se inclui as 
características que permitem 
a existência de vida e os 
subsistemas terrestres (texto 
entre 180 a 240 palavras) - 
articular com FQ e Português. 
 

 
• Análise das interações entre 

os vários subsistemas com 
recurso a apresentação 
eletrónica. “ 

•  Exploração dos conceitos 
associados à formação do solo 
e a alteração das rochas, 
através do site Google Earth. 

 

 
• Inquérito: 
- Formulário online; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Observação: 
- Registo de observação direta;   
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018).  
• Análise de Conteúdo: 
- Relatórios de atividades 
práticas/laboratoriais 
/experimentais/ de campo; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais/pares/grupo; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Testagem: 
- Fichas de avaliação;  
- Questões de aula; 
- Kahoot;  
- Apresentação/discussão oral 
sobre trabalhos desenvolvidos; 
- Mapas de conceitos; 
- Quizz; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 

 
A, B, G, I, J 
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DOMÍNIOS/ÁREAS 
Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL 

DOS ALUNOS 
(sugestões) 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
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PERFIL 
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ALUNOS 
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Da célula ao 
ecossistema 

(15%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura e 
funcionamento 

dos ecossistemas 
(15%) 

 
Compreender a célula como unidade 
básica da biodiversidade existente na 
Terra. 
• Reconhecer a célula como unidade 

básica dos seres vivos, identificando os 
principais constituintes da célula 
eucariótica. 

• Distinguir células eucarióticas de células 
procarióticas em observações 
microscópicas. 

• Distinguir os níveis de organização 
biológica dos seres vivos e dos 
ecossistemas. 

 
 
Compreender os níveis de organização 
biológica dos ecossistemas. 
• Caracterizar um ecossistema, numa 

atividade prática de campo, na zona 
envolvente da escola. 

• Relacionar a influência de cinco fatores 
abióticos (luz, água, solo, temperatura, 
vento) nos ecossistemas, apresentando 
exemplos de adaptações dos seres vivos 
aos fatores abióticos estudados.  

 

 
● Exploração de vídeo Sobre 

células – célula 3D. (YouTube) 
● Construção de um mapa de 

conceitos com os 
constituintes das células. 

● Atividade prática laboratorial 
– observação de células ao 
MOC numa infusão. 

● Elaboração de um esquema 
com níveis de organização a 
partir de documentos (ex: 
tarefa do manual escolar pág. 
43). 
 
 

● Trabalho de grupo (online) – 
“Não há dois ecossistemas 
iguais” -características de 
ecossistemas da região: 

 - Reportagem fotográfica de 
vários aspetos do 
ecossistema;  

- Elaboração de apresentação 
com fotografias salientando 
os aspetos observados. 

 
A, C, D, J 
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PERFIL 
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• Interpretar a influência de alguns 

fatores abióticos nos ecossistemas, 
através de uma atividade prática 
experimental, aplicando-a em exemplos 
da região envolvente da escola. 

 
 
 
 
 
Explorar as dinâmicas de interação 
existentes entre os seres vivos. 
• Distinguir, dando exemplos, interações 

intraespecíficas de interações 
interespecíficas, explicitando os 
diferentes tipos de relações bióticas, em 
documentos diversificados. 

• Interpretar gráficos que evidenciem as 
dinâmicas populacionais decorrentes 
das relações bióticas, avaliando as suas 
consequências nos ecossistemas. 

 

● Exploração de documentos 
sobre os 5 fatores abióticos 
(texto, imagem, animações) 

● Atividade prática 
experimental - “Como se pode 
estudar a influência dos 
fatores abióticos numa 
garrafa?”(pág. 76). 
 
 
 

● Questionário sobre as 
relações bióticas a dinâmica 
populacional. 
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Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL 

DOS ALUNOS 
(sugestões) 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (1) (sugestões) 
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RES DO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 
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2º Período  
 

Fluxos de energia 
e ciclos de 

matéria 
(15%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compreender a importância dos fluxos 
de energia na dinâmica dos 
ecossistemas. 
• Sistematizar cadeias tróficas de 

ambientes marinhos, fluviais e 
terrestres, identificando formas de 
transferência de energia. 

• Interpretar cadeias tróficas a partir de 
diferentes exemplos de teias 
alimentares. 

• Analisar criticamente impactes da ação 
humana que condicionem as teias 
alimentares, discutindo medidas de 
minimização dos mesmos nos 
ecossistemas. 

 
Sintetizar o papel dos principais ciclos de 
matéria nos ecossistemas. 
• Explicar o modo como algumas 

atividades dos seres vivos (alimentação, 
respiração, fotossíntese) interferem nos 
ciclos de matéria e na reciclagem nos 
ecossistemas. 

• Interpretar as principais fases do ciclo 
da água, do ciclo do carbono e do ciclo 
do oxigénio, a partir de esquemas.  

 
• Elaborar duas cadeias tróficas 

de um lago, com base em 
informação fornecida, 
construindo uma teia 
alimentar, identificando o 
modo de transferência de 
energia (ex: pág. 110 do 
manual). 

• Pesquisar exemplos sobre 
impactes da ação humana 
sobre as teias alimentares, 
propondo medidas que 
minimizem esses impactes. 

• Discutir na turma as medidas 
propostas. 
 

● Trabalho de grupo (online): 
redigir um texto informativo 
sobre o modo como a ação 
humana pode interferir nos 
principais ciclos de matéria e 
afetar os ecossistemas, com 
os tópicos – queima de 
combustíveis fósseis e 
desflorestação. (texto entre 

 
• Inquérito: 
- Formulário online; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Observação: 
- Registo de observação direta;   
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018).  
• Análise de Conteúdo: 
- Relatórios de atividades 
práticas/laboratoriais 
/experimentais/ de campo; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais/pares/grupo; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Testagem: 
- Fichas de avaliação;  
- Questões de aula; 
- Kahoot;  
- Apresentação/discussão oral 
sobre trabalhos desenvolvidos; 
- Mapas de conceitos; 
- Quizz; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 

 
A, B, E, F, H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A, B, C, I, J 

 
 
 
 
 
 
 

Com
 m

uita dificuldade  

Com
 dificuldade 

Com
 algum

a facilidade  

Com
 facilidade 

Com
 m

uita facilidade 



Ano Letivo de 2020/2021 

 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS 
PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – 8º ANO 

 
 

 

 

DOMÍNIOS/ÁREAS 
Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL 

DOS ALUNOS 
(sugestões) 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (1) (sugestões) 

DESCRITO
RES DO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
Evolução dos 
ecossistemas 

(15%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Analisar criticamente exemplos sobre o 
modo como a ação humana pode 
interferir nos principais ciclos de 
matéria e afetar os ecossistemas. 

 
 

Relacionar o equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas com a sustentabilidade do 
planeta Terra. 
• Caracterizar as fases de uma sucessão 

ecológica, distinguindo sucessão 
ecológica primária de secundária, em 
documentos diversificados. 

• Discutir as causas e as consequências da 
alteração do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas, explicando a importância 
do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 
para a sustentabilidade da vida no 
planeta Terra. 

• Discutir opções disponíveis para a 
conservação dos ecossistemas e o seu 
contributo para responder às 
necessidades humanas, bem como a 
importância da ciência e da tecnologia 
na sua conservação. 

 
 

180 a 240 palavras) - articular 
com Geografia, FQ e 
Português. 

 
 

 
 
• Exploração do estudo de caso 

“Qual a sucessão ecológica na 
ilha de Surtsey?” (ex: pág. 130 
do manual. 

• Evolução de uma sucessão 
ecológica numa infusão/ 
charco. 

• Exploração dos conceitos 
associados ao equilíbrio 
dinâmico dos ecossistemas e 
sustentabilidade da vida na 
terra, com recurso a 
apresentações eletrónicas e 
exercícios. 

• Elaborar uma lista de opções 
para a conservação dos 
ecossistemas e discutir com a 
turma o contributo das 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A, F, G, I, J 
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Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
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ORIENTADAS PARA O PERFIL 
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TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
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1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Compreender a influência das 
catástrofes no equilíbrio dos 
ecossistemas. 
• Distinguir, dando exemplos, catástrofes 

de origem natural de catástrofes de 
origem antrópica, identificando as 
causas das principais catástrofes de 
origem antrópica e valorizando os 
saberes de outras disciplinas. 

• Explicar o modo como a poluição, a 
desflorestação, os incêndios e as 
invasões biológicas podem afetar os 
ecossistemas. 

• Interpretar a influência de alguns 
agentes poluentes nos ecossistemas 
locais ou regionais, a partir de 
dispositivos experimentais. 

• Discutir medidas que diminuam os 
impactes das catástrofes de origem 
natural e de origem antrópica nos 
ecossistemas em geral, e num 
ecossistema próximo da região onde a 
escola se localiza. 

 

opções para responder às 
necessidades humanas. 
 
 

● Exploração dos conceitos 
associados às catástrofes 
naturais e antrópicas, com 
recurso a rolplay/debate. 

● Aula de campo para pesquisar 
exemplos de invasões 
biológicas no recinto escolar 
(articulação com o projeto 
Eco-Escolas). 

●  Apresentação e debate dos 
resultados. 

● Atividade prática 
experimental* – “Como testar 
a influência dos agentes 
poluentes no equilíbrio dos 
ecossistemas?” (ex: pág. 155 
do manual)/analisar um 
ecossistema local. 

● Debate sobre o impacte das 
invasões biológicas no PNPG. 

• Estudo do caso: exploração 
dos conceitos associados aos 

 
 

 
 
 

 
A, B, D, E, H 
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DOMÍNIOS/ÁREAS 
Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL 

DOS ALUNOS 
(sugestões) 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (1) (sugestões) 

DESCRITO
RES DO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

1 2 3 4 5 
diferentes tipos de recursos 
naturais.  

 

3º Período  
 
 
 

 Recursos 
naturais: 

exploração e 
transformação 

(15%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compreender a classificação dos 
recursos naturais. 
• Distinguir recursos energéticos de 

recursos não energéticos e recursos 
renováveis de recursos não renováveis.  

• Caracterizar diferentes formas de 
exploração dos recursos naturais, 
indicando as principais transformações 
dos recursos naturais. 

• Discutir os impactes da exploração/da 
transformação dos recursos naturais e 
propor medidas de redução dos 
mesmos e da promoção da sua 
sustentabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Atividade prática – “Observa 
os objetos na tua mesa.” 
(Identificação/classificação 
dos diversos recursos naturais 
mobilizados). 

● Pesquisar sobre formas de 
exploração e transformação 
dos recursos naturais na 
região da escola. 

● Debate sobre os impactes 
dessa exploração/ 
transformação e medidas de 
redução dos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
• Inquérito: 
- Formulário online; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Observação: 
- Registo de observação direta;   
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018).  
• Análise de Conteúdo: 
- Relatórios de atividades 
práticas/laboratoriais 
/experimentais/ de campo; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais/pares/grupo; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 
• Testagem: 
- Fichas de avaliação;  
- Questões de aula; 
- Kahoot;  
- Apresentação/discussão oral 
sobre trabalhos desenvolvidos; 
- Mapas de conceitos; 

 
 
 

B, C, D, E, F 
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TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (1) (sugestões) 
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RES DO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

1 2 3 4 5 

 
 Proteção e 

Conservação da 
Natureza / 

Riscos e 
benefícios das 

inovações 
científicas e 
tecnológicas 

(10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relacionar o papel dos instrumentos de 
ordenamento e gestão do território com 
a proteção e a conservação da Natureza. 

• Sistematizar informação relativa a Áreas 
Protegidas em Portugal e no mundo, 
com base em pesquisa orientada. 

• Identificar algumas associações e 
organismos públicos de proteção e de 
conservação da Natureza existentes em 
Portugal, com base em pesquisa 
orientada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Exploração dos conceitos 
associados aos diferentes 
instrumentos de 
ordenamento e gestão do 
território com a proteção e a 
conservação da Natureza, 
com recurso a apresentações 
eletrónicas e exercícios 
interativos  

● Pesquisa sobre as áreas 
protegidas em Portugal e no 
mundo. 

● Elaboração de um 
desdobrável com a 
caracterização de uma área 
protegida portuguesa e 
organismos públicos de 
proteção e de conservação da 
natureza. (trabalho de grupo - 
online). 

● Quiz sobre as áreas 
protegidas. 
 
 
 
 
 

- Quizz; 
- Outros (dando cumprimento 
ao DL nº 54/2018). 

C, D, E, F, 
G, I, J 
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1 2 3 4 5 

 
 

Relacionar a gestão de resíduos e da 
água com o desenvolvimento 
sustentável. 
• Explicar a importância da recolha, do 

tratamento e da gestão sustentável de 
resíduos, propondo medidas de redução 
de riscos e de minimização de danos na 
contaminação da água procedente da 
ação humana. 

• Analisar criticamente os impactes 
ambientais, sociais e éticos de casos de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico, no desenvolvimento 
sustentável e na melhoria da qualidade 
de vida das populações humanas. 

 
• Organização de uma 

campanha de informação e 
sensibilização sobre 
importância da recolha, do 
tratamento e da gestão 
sustentável de resíduos. 

• Construir um plano de ação 
que vise diminuir o consumo 
de água na escola. 

• Organizar um debate sobre os 
impactes ambientais, sociais e 
éticos da utilização da energia 
nuclear. 

 
B, E, F, G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) A lista de técnicas/instrumentos que se apresenta constitui apenas uma sugestão, competindo a cada professor, no âmbito da sua autonomia, fazer as opções pedagógicas mais adequadas 
às necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos. 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: 
A- Linguagens e Textos; B-Informação e Comunicação; C- Raciocínio e Resolução de Problemas; D- Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E- Relacionamento 
Interpessoal; F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia; G – Bem-Estar, Saúde e Ambiente; H - Sensibilidade Estética e Artística; I - Saber Científico, Técnico e 
Tecnológico; J - Consciência e Domínio do Corpo 


