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CONTEÚDOS CONCEITOS OBJETIVOS ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 
A.P. 
(45 

min.) 

I - CRESCIMENTO e 
RENOVAÇÃO CELULAR 
1.1 – DNA e síntese 
proteíca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 – Mitose 
 

 
Núcleo  
Membrana nuclear 
R.E.R 
Ribossoma 
Cariótopo, Cromossoma, 
Cromatídio, Centrómero 
DNA, RNA 
Nucleótido 
Base azotadas 
Ribose, Desoxirribose 
Replicação 
Transcrição, Tradução 
Codogene, Codão e 
Anticodão 
Código genético 
Gene, Genoma 
Mutação genética 
 
 
 
Ciclo celular 
Interfase 
Mitose, Profase, Metafase, 
Anafase 
Telofase 
Citocinese 
 

 
✓ Identificar e descrever o núcleo como o organelo coordenador de 
toda atividade celular. 
✓ Reconhecer os ácidos núcleicos como as moléculas portadoras da 
informação genética. 
✓  Conhecer e descrever a estrutura e a organização do DNA. 
✓ Distinguir genoma de código genético. 
✓ Compreender o “funcionamento” do código genético. 
✓ Explicar como a expressão da informação contida no DNA se 
relaciona com o processo da síntese proteica. 
✓ Analisar e interpretar dados de natureza diversa (tabelas, 
esquemas,...) relativos aos mecanismos de replicação, transcrição e 
tradução. 
✓ Reconhecer a importância da síntese proteica como a forma de 
manifestação da informação genética contida no DNA. 
✓ Relacionar a alteração da sequência de aminoácidos com a alteração 
da informação contida no DNA. 
✓ Reconhecer a importância das mutações como fonte de 
potencialidades das espécies/ organismo mas também como fonte de 
problemas hereditários. 
 
✓ Interpretar procedimentos laboratoriais e experimentais 
relacionados com estudos de síntese proteica e ciclo celular. 
✓ Formular e avaliar hipóteses relacionadas com a influência de fatores 
experimentais sobre o ciclo celular. 
✓ Conceber, executar e interpretar procedimentos laboratoriais 
simples, de cultura biológica e técnicas microscópicas, conducentes ao 
estudo da mitose. 
✓ Interpretar, esquematizar e/ou descrever imagens de mitose em 
células animais e vegetais, identificando acontecimentos celulares e 
reconstituindo a sua sequencialidade. 
✓ Compreender que, por mitose, o conteúdo genético das células- 
filhas é, no geral, igual ao do da célula-mãe. 

 
- Fichas de trabalho. 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Filmes e animações 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
 
Atividade prática: Extração do DNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade prática: Observação de 
figuras de mitose em preparações 
temporárias e definitivas de células 
animais e vegetais 

26 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P. 
(45 

min.) 

2 – CRESCIMENTO e 
REGENERAÇÃO de 
TECIDOS vs 
DIFERENCIAÇÃO 
CELULAR 
 

 
Célula indiferenciada 
Célula diferenciada/ 
especializada 
Clone 
Clonagem 
 
 
 

 
✓ Reconhecer a importância da mitose como processo de reprodução 
assexuada e de renovação celular e de órgãos em seres pluricelulares. 
✓ Explicar que o processo de crescimento dos seres pluricelulares 
implica processos de diferenciação celular. 
✓ Reconhecer a importância da totipotência das células (pelo menos de 
algumas delas). 
✓ Discutir a possibilidade de os processos de diferenciação celular 
poderem ser afetados por agentes ambientais (ex: raios X, drogas, 
infeções virais, etc.). 

- Fichas de trabalho. 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 

4 

II – REPRODUÇÃO 
1– Reprodução 
Assexuada 
1.1 - Estratégias 
reprodutivas 
 
 
 
 
 
 
2 – Reprodução Sexuada 
2.1 - Meiose e 
Fecundação 
 
 
 
2.2 – Reprodução 
sexuada e variabilidade 

 
Bipartição 
Fragmentação 
Gemulação 
Partenogénese 
Multiplicação vegetativa 
Esporulação / Esporos 
Clone 
Clonagem 
 
 
Meiose 
Divisão reducional 
/equacional 
Haplóide/ Diplóide 
Cromossomas homólogos 
Crossing-over 
Mutações cromossómicas 
Gâmeta 
Gametângio 
Gónada 
Fecundação 
Hermafrodita 

 
✓ Recolher, interpretar e organizar dados de natureza diversa, 
relativamente a processos de reprodução assexuada em diferentes 
tipos de organismos. 
✓ Reconhecer, identificar e descrever diferentes processos de 
reprodução assexuada. 
✓ Relacionar a mitose com os processos de reprodução assexuada. 
✓ Avaliar implicações da reprodução assexuada ao nível da 
variabilidade e sobrevivência de populações. 
 
 
✓ Prever em que tecidos de um organismo se poderão observar 
imagens de meiose. 
✓ Interpretar, esquematizar e/ou descrever imagens de meiose em 
células animais e vegetais, identificando acontecimentos celulares e 
reconstituindo a sua sequencialidade. 
 
 
✓ Reconhecer e compreender que a meiose e a fecundação contribuem 
para a variabilidade dos seres vivos.  
 
✓ Recolher e organizar dados de natureza diversa relativos às 
estratégias de reprodução utilizadas por seres hermafroditas. 

- Fichas de trabalho 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
Atividade prática: Exemplos de 
reprodução assexuada utilizando 
como material biológico a planária, 
begónia, cóleo, violeta-africana, 
batata, esporulação em fungos, 
gemulação em leveduras etc. 
 
Atividade prática: Observação de 
figuras de meiose em preparações 
definitivas. 

26 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 



CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P. 
(45 

min.) 

3 – Ciclos de vida 
unidade e diversidade 

 
Ciclo de vida 
Alternância de fases 
nucleares 
 
 
 

 
✓ Aplicar conceitos básicos para interpretar diferentes tipos de ciclos 
de vida. 
✓ Localizar e identificar os processos de reprodução presentes num 
ciclo de vida, prevendo a existência ou não de alternância de fases 
nucleares. 
 

- Fichas de trabalho. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
E do caderno de atividades. 
 
Atividade prática: Observação ao 
M.O.C de filamentos de espirogira 
procurando definir as estrtuturas 
envolvidas no seu ciclo de vida. 
 
Atividade prática: Observação à lupa 
e ao MOC de estruturas do musgo  
 
Atividade prática: Observação à lupa 
binocular de estruturas do polipódio. 

+ 
Observação ao M.O.C. de estruturas 
reprodutoras envolvidas no ciclo de 
vida do polipódio. 
 
Atividade prática: Observação à lupa 
e ao MOC de estruturas de uma 
angiospérmica  

9 

III – EVOLUÇÃO 
BIOLÓGICA 
1 – Unicelularidade e 
multicelularidade 
 
 
 
 
 
 

Procarionte 
Eucarionte 
Modelo autogénico 
Modelo endossimbiótico 
Colónias 
 
 
 
 
 

✓ Conhecer hipóteses explicativas relativas à origem dos eucariontes. 
✓ Comparar e avaliar os modelos explicativos do aparecimento dos 
organismos eucariontes. 
✓ Relacionar a progressiva especialização morfofisiológica de formas 
coloniais com a possível origem da multicelularidade. 
✓ Compreender o significado da multicelularidade como conquista 
evolutiva. 
✓ Relacionar a pluricelularidade com a diferenciação celular. 
 
 

 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 

17 
4 

 



CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P. 
(45 

min.) 

2 – Mecanismos de 
evolução 
2.1 – Evolucionismo vs 
fixismo 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – Argumentos a favor 
do Evolucionismo 
2.2.1 – Anatomia 
Comparada 
2.2.2 – Paleontologia 
2.2.3 – Embriologia 
2.2.4 – Biogeografia 
2.2.5 – Citologia 
2.2.6 – Bioquímica 
 
2 – Evolucionismo 
 
2.1 – Lamarckismo 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – Darwinismo 
 
 
2.3 - Neodarwinismo 
 
 
 

 
 
Fixismo 
Evolucionismo 
Selecção natural 
Selecção artificial 
 
 

✓ Recolher, organizar e interpretar dados de natureza diversa relativos 
ao evolucionismo e aos argumentos que o sustentam, em oposição ao 
fixismo. 
✓ Conhecer os principais modelos explicativos da origem e diversidade 
das espécies. 
✓ Reconhecer a influência dos filósofos da antiguidade Clássica e da 
religião na cultura e no pensamento das civilizações ocidentais. 
✓ Identificar o catastrofismo de Cuvier como uma tentativa de 
reconciliação da dinâmica da história traduzida pelo registo fóssil com o 
princípio da imutabilidade das espécies. 
✓ Estabelecer diferenças básicas entre Fixismo e Evolucionismo. 
✓ Reconhecer a existência de argumentos a favor do Evolucionismo. 
✓ Compreender o contributo da Anatomia comparada na consolidação 
do conceito de evolução. 
✓ Reconhecer que alguns conceitos de Anatomia comparada, com 
difícil enquadramento nas teorias fixistas, têm interpretações lógicas 
numa perspetiva evolucionista. 
✓ Identificar o registo fóssil como testemunho mais impressivo da 
evolução das formas de vida. 
✓ Compreender que a Embriologia evidencia relações de filogenia não 
detetáveis nas formas adultas. 
✓ Compreender que os diferentes fundamentos do evolucionismo, 
sendo provenientes de diversas áreas, contribuem para uma maior 
consolidação do conceito de evolução. 
✓ Identificar o Lamarckismo como a primeira teoria que propõe uma 
possível interpretação para o processo evolutivo. 
✓ Compreender a ação do meio ambiente como motor da evolução 
segundo Lamarck. 
✓ Conhecer a Lei do Uso e do Desuso. 
✓ Conhecer a Lei da Transmissão dos Caracteres adquiridos. 
✓ Analisar criticamente o Lamarckismo enquanto modelo evolutivo. 
✓ Relacionar o impacto da teoria Darwinista com o contexto histórico 
em que se situou. 
✓ Referir os fundamentos do Darwinismo. 
✓ Compreender que o processo evolutivo segundo Darwin, se baseia na 
Seleção Natural, atuando gradualmente e continuadamente ao longo 
do tempo. 
✓ Compreender o conceito de “mais apto”, segundo Darwin. 

- Leitura, interpretação e discussão 
de textos originais de Lamarck e de 
Darwin. 
 
- Análise de alguns casos de 
evolução: 

o tamanho do pescoço das 
girafas; 
o melanismo industrial; 
o tamanho das patas das aves 
pernaltas. 
 

- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
 
- Fichas de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Visionamento e análise de um filme 
sobre a vida e obra de Darwin:  
“A viagem perdida de Darwin” 
(National Geographic) 
 
- Análise de casos práticos de 
evolução de acordo com os 3 
mecanismos evolutivos. 
 

13 



CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P. 
(45 

min.) 

 
 
 
3 – População como 
unidade evolutiva 
3.1 – Fatores de Evolução  
3.1.1 – Seleção natural 
3.1.2 – Mutações 
3.1.3 – Migrações 
3.1.4 – Não Panmixia 
3.1.5 – Deriva Genética 

 

✓ Compreender o modo como atua a Seleção Natural. 
✓ Explicitar as diferenças entre as perspetivas Lamarckista e Darwinista 
relativamente à intervenção do ambiente na evolução dos seres. 
✓ Avaliar o contributo de dados provenientes de novas áreas da ciência 
na consolidação do conceito de evolução. 
✓ Explicitar o significado de variabilidade genética, suas origens e 
importância, face ao processo de Seleção Natural. 
✓ Compreender o papel dos diferentes fatores de evolução no 
aparecimento de novas formas de vida. 
✓ Compreender que a variabilidade genética de uma população 
contribui para a sua capacidade de resposta a eventuais alterações do 
meio. 
✓ Relacionar mecanismos de isolamento reprodutor com fenómenos 
de especiação. 
✓ Relacionar a diploidia com a preservação da variabilidade genética de 
uma população. 

Atividade prática: “Influência das 
características na sobrevivência” 
relativa à Seleção Natural. 
 
 
 
 
 
 
- Visionamento e análise de um filme 
sobre a Seleção Sexual e a 
importância da variabilidade 
genética. 

 

IV – SISTEMÁTICA DOS 
SERES VIVOS 
1 – Sistema de 
Classificação 
1.1 – Diversidade de 
critérios 
1.2 – Taxomonia e 
Nomenclatura 
 
 
 
 
 
 
2 - Sistema de 
Classificação de 
Whittaker modificado  

Sistemas artificiais, 
naturais, práticos, 
racionais 
Sistemática 
Taxonomia 
Taxa 
Reino, Filo, Classe, Ordem, 
Família, Género, Espécie 
Chave dicotómica 
Árvore filogenética 
Nomenclatura binominal 
 
 
Eubactérias 
 
 
 

✓ Relacionar a necessidade de classificação em Biologia com a grande 
diversidade de formas vivas. 
✓ Compreender a espécie como a unidade biológica fundamental. 
✓ Compreender a importância da universalidade da hierarquia das 
categorias taxonómicas e das regras de nomenclatura. 
✓ Conhecer as regras de nomenclatura. 
✓ Reconhecer a estabilidade e a universalidade como principais 
características da nomenclatura científica. 
✓ Conhecer diferentes critérios utilizados na classificação dos seres 
vivos. 
 
 
 
 
✓ Identificar os diferentes critérios utilizados na classificação dos seres 
em 5 reinos. 
✓ Conhecer características dos organismos que permitam incluí-los nos 
diferentes reinos. 

- Fichas de trabalho. 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
Atividade prática: Classificação de 
seres vivos com recurso a chaves 
dicotómicas. 
 
Atividade prática: Construção de 
chaves dicotómicas. 
 

23 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 



 

CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P. 
(45 

min.) 

GEOLOGIA - 2º PARTE 
1 – Ocupação antrópica 
e problemas de 
ordenamento. 
1.1 – Bacias 
hidrográficas; 
1.2 – Zonas costeiras; 
 
 
 
1.3 – Zonas de vertente. 

 
Bacia e rede hidrográfica 
Leito e leito de cheia 
Perfeil transversal 
Erosão, Transporte e 
deposição 
Ordenamento do território 
Risco geológico 
Faixa litoral: arribas e 
praias 
Abrasão marinha e 
plataforma de abrasão 
Natureza das rochas e 
posição dos estratos 
Movimentos em massa 
Transporte e deposição de 
sedimentos 

 
✓ Reconhecer que os riscos naturais podem ser agravados por uma 
intervenção antrópica desadequada no ambiente. 
✓ Identificar procedimentos humanos que podem agravar o efeito das 
cheias fluviais. 
✓ Compreender a ação geológica dos cursos de água. 
✓ Fazer juízos críticos sobre as vantagens e desvantagens das barragens 
e de outras obras de engenharia nos cursos de água. 
✓ Compreender a ação geológica do mar sobre a faixa litoral. 
✓ Identificar diferentes formas de erosão e de deposição na faixa 
litoral. 
✓ Identificar fatores que podem desencadear movimentos em massa 
nas zonas de vertente. 
✓ Reconhecer a necessidade de se proceder a um eficaz ordenamento 
do território. 
 

- Fichas de trabalho. 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
E de exercícios do caderno de 
atividades. 
 
- Análise de uma situação problema 
sobre as zonas de vertente. 

 
7 

2 – Processos e materiais 
geológicos importantes 
em ambientes 
terrestres. 
2.1 – Principais etapas da 
formação de rochas 
sedimentares. 
Rochas sedimentares 
Rochas sedimentares, 
arquivos históricos da 
Terra. 
 

 
Princiais Propriedades dos 
Minerais: Clivagem, 
Brilho, Cor, Dureza,  
Risca, Densidade 
 
Meteorização química e 
mecânica 
Erosão, Transporte, 
Deposição e Diagénese 
 
R.S. Detríticas não 
consolidadas: Balastros, 
areias siltes e argilas 
R.S. Detríticas 
consolidadas: 
conglomerados, arenitos, 
siltitos e argilitos 

 
✓ Relacionar rochas e minerais entre si. 
✓ Compreender os diferentes processos intervenientes na formação de 
rochas sedimentares. 
✓ Relacionar a alteração das rochas com diferentes tipos de 
meteorização. 
✓ Distinguir meteorização de erosão. 
 
 
 
 
✓ Reconhecer as bases de classificação das rochas sedimentares. 
 
✓Identificar diferentes rochas sedimentares 

- Fichas de trabalho. 
 
Atividade prática: Análise 
macroscópica de minerais. 
Caracterização e identificação de 
minerais com base nas suas 
propriedades 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
Atividade prática: Alteração do 
granito. 
 
 Atividade prática: Análise 
macroscópica de amostras de mão de 
rochas sedimentares. 
 

56 
18 



CONTEÚDOS  (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) A.P. 
(45 

min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – Magmatismo. 
Rochas magmáticas. 
 
 
 
 
 
 

R.S. quimiogénicas: 
travertino, gesso e sal-
gema 
R.S. Biogénicas: calcário, 
calcário recifal e 
conquífero, carvões e 
petróleo: 
Rocha-mãe, rocha- 
armazém, rocha- 
cobertura, armadilha 
petrolífera. 
 
Fósseis. 
Processos de fossilização 
Paleoambientes 
Fácies 
Fósseis de idade e de 
paleoambiente 
Ambientes sedimentares 
continentais, de transição 
e marinhos. 
Estrato: tecto e muro 
Sequência estratigráfica 
Princípio de sobreposição 
dos estratos, da 
continuidade lateral e da 
identidade paleontológica 
Calendário Geológico a 
nível das Eras 
 
Tipos magmas (pobres, 
ricos de teor intermédio 
em sílica) 
Cristalização fraccionada/ 
Diferenciação magmática 
Polimorfismo e 
Isomorfismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓Compreender a importância das rochas sedimentares na 
reconstituição da história da Terra e da Vida. 
 
✓Compreender os fundamentos da datação relativa das rochas e 
estruturas geológicas. 
 
✓Identificar a importância dos fósseis na datação das rochas e na 
reconstituição de paleoambientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Compreender que a generalidade das rochas magmáticas provém de 
três tipos fundamentais de magmas: basáltico, andesítico e riolítico. 
✓ Relacionar a consolidação de magmas basálticos com a origem dos 
gabros e dos basaltos em que predominam minerais ferromagnesianos. 
✓ Identificar as zonas de subducção como zonas onde se geram 
magmas andesíticos. 
✓ Referir que os magmas riolíticos resultam, principalmente, da fusão 
das rochas que constituem a crusta continentale originam granitos ou 
riolitos. 

 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
Atividade prática: Formação de 
rochas quimiogénicas. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
- Participação oral. 
 
Atividade prática : Análise de 
amostras de mão de fósseis. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral 
 
- Resolução de exercícios do manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 



 

CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A.P.  
(45 

min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 – Deformação frágil e 
dúctil. 
Falhas e dobras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 – Metamorfismo. 
Agentes de 
metamorfismo. 
Rochas metamórficas. 

R.M.Plutónicas e 
Vulcânicas: Basalto, gabro, 
andesito, diorito, riolito, 
granito. 
Textura granular e 
agranular. 
 
 
 
Deformação ductil e 
comportamneto frágil 
Elementos de falha: tecto, 
muro, plano da falha, 
rejecto vertical 
Direcção e inclinação das 
falhas 
Falhas normais, inversas e 
desligamentos 
Dobras 
Elementos da dobra: 
charneira, eixo da dobra, 
flancos, superfície axial 
Antiforma, sinforma e 
dobra neutra 
 
 
Metaforfismo 
Factores de 
metamorfismo: tensão 
litostática e não-
litostática, temperatura e 
fluídos 
Recristalização química 
Minerais-índice 
Metamorfismo regional 
Metamorfismo de 
contacto 

 
✓ Identificar a textura das rochas magmáticas 
✓ Identificar diferentes rochas magmáticas 

 
 
 
 
 
 
 
✓  Relacionar a deformação com fenómenos complexos que ocorrem 
no interior da geosfera. 
✓ Estabelecer a relação entre diferentes tipos de falhas e o estado de 
tensão a elas associado. 
✓ Compreender a importância de certos elementos geométricos na 
caracterização de falhas e dobras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Compreender a atuação dos diferentes fatores de metamorfismo. 
✓ Compreendera importância dos minerais índice no estabelecimento 
de um determinado grau de metamorfismo. 
✓ Explicar a existência de foliação com base na atuação de tensões não 
litostáticas. 
✓ Compreender os condicionalismos dos diferentes ambientes 
metamórficos. 
✓ Identificar diferentes rochas metamórficas. 
 
 

- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
Atividade prática : Análise 
macroscópica de amostras de mão de 
rochas magmáticas. 
 
- Fichas de trabalho. 
 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de powerpoints. 
 
- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
E do caderno de atividades. 
 
Atividade prática: Elaboração de 
modelos de deformações das rochas 
quando submetidas a diferentes tipos 
de forças, em regime dúctil e frágil. 
 
 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
 
- Exploração de acetatos/ 
powerpoints. 
 
Atividade prática: Análise 
macroscópica de amostras de mão de 
rochas metamórficas. 
 
- Fichas de trabalho. 
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CONTEÚDOS (cont.) CONCEITOS (cont.) OBJETIVOS (cont.) ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS(cont.) 
A. P. 
(45 

min.) 

 
 
 
 
 
 

R. Metamórficas: 
corneana, quartzito, 
mármore, xisto argiloso, 
ardósia, filitos, micaxisto e 
gnaisse 

 
 
 
 

- Participação oral. 
 
- Resolução de exercícios do manual. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 

 

 
3 - Exploração 
sustentada de recursos 
geológicos. 
 
 
 
 
 
 

 
Recurso renovável 
Recurso não renovável 
Reservas e recursos 
Energia geotérmica 
Minério, ganga 
Aquífero (porosidade, 
permeabilidade. 
Zonas de um aquífero: de 
saturação, aeração e nível 
hidrostático 
Aquífero livre e cativo 
Exploração sustentada de 
recursos geológicos. 
 
 

 
✓ Compreender que a utilização dos recursos renováveis de uma forma 
não sustentada pode conduzir ao seu rápido esgotamento. 
✓ Identificar os recursos geológicos como renováveis e não renováveis 
com base nas suas taxas de reposição. 
✓ Relacionar as diferentes formações geológicas com o tipo de 
aquífero. 
✓ Compreender que a sobreexploração dos aquíferos pode determinar 
problemas relacionados com as disponibilidades de água. 

 
- Fichas de trabalho. 
- Exploração de figuras, gráficos, 
tabelas, esquemas e/ou textos. 
- Exploração de acetatos/ 
powerpoints. 
- Participação oral. 
- Resolução de exercícios do manual. 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
 
Atividade prática: Estudo da 
porosidade e capacidade de retenção 
de água de diferentes amostras de 
rochas. 
 
- Resolução de exercícios do caderno 
de atividades. 
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OTAS: 

• As estratégias serão tanto quanto possível diversificadas, tendo como fundamentos base a participação do aluno, a construção progressiva do saber, a sua adaptação à turma e aos 
conceitos a lecionar 

• Ao longo do ano será feito o confronto entre os resultados obtidos e os objetivos previamente definidos na planificação, no sentido de avaliar as estratégias utilizadas e, caso seja 
necessário, proceder à sua alteração. 

 

Professora responsável: ___________________________________ 

                                                       (M.ª João Machado)                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          Soure, setembro de 2018 

              


