Planificação/Critérios
Ano Letivo 2019/2020
Nível de Ensino: 3º Ciclo

Disciplina: Ciências Naturais

Ano: 7º

Curso:

Planificação Anual
Período

1.º

2.º

3.º

Sequências

Dinâmica externa da Terra ,
Consequências da dinâmica interna da
Terra, Ciência geológica e
sustentabilidade da vida na Terra

A Terra conta a sua história,
Estrutura e dinâmica interna da Terra

Consequências da dinâmica interna da
Terra

Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais
-

Tempos letivos

Os minerais como unidades básicas das rochas
Formação das rochas magmáticas
Formação das rochas sedimentares
Metamorfismo
Diversidade de paisagens geológicas
Ciclo das rochas
Exploração sustentável das formações litológicas em Portugal
Contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra

-Fósseis
-Grandes etapas da história da Terra
-Teoria da Deriva Continental e Teoria da Tectónica de Placas
-Dobras e falhas
- Vulcanismo
- Sismos
- Estrutura interna da Terra

32

30

20

Critérios de Avaliação/Ponderação
Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes:
Ainda está longe de um
Ainda não desempenha
desempenho razoável
razoavelmente
Insuficiente
Até 19%
Entre 20% e 46%

Desempenha
razoavelmente
Suficiente
Entre 47% e 69%

Desempenha bem

Desempenha plenamente

Bom
Entre 70% e 89%

Muito Bom
Entre 90% e 100%

Temas (Domínios) / Descritores

Ponderação

Instrumentos de Avaliação

I - TERRA EM TRANSFORMAÇÃO
a. Distingue mineral de rocha, com base na observação de amostras de
mão, que podem ser recolhidas na região envolvente da escola;
b. Identifica em amostras de mão: diferentes tipos de rochas (magmáticas
plutónicas e vulcânicas; sedimentares detríticas, quimiogénicas e biogénicas;
metamórficas) e os seus minerais constituintes;
c. Explica a formação das rochas magmáticas plutónicas e vulcânicas, atendendo às
condições de formação;
d. Relaciona a ação dos agentes de geodinâmica externa com a modelação da
paisagem;
e. Constrói modelos, em laboratório, que evidenciem diferentes formas de
transporte e de deposição de materiais ao longo de um curso de água,
relacionando as observações com problemáticas locais ou regionais de cariz
CTSA;
f. Explica os processos relativos à formação das rochas sedimentares com base em
dados diversificados;
g. Relaciona a pressão com a foliação em xistos e a temperatura com a
recristalização em mármores;
h. Caracteriza paisagens: de rochas plutónicas e de rochas vulcânicas, sedimentares
e metamórficas partindo de exemplos existentes em Portugal;
i. Interpreta informação relativa ao ciclo das rochas, mobilizando conhecimentos
sobre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, anteriormente
estudadas;
j. Relaciona algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma
como o Homem as utiliza, partindo de dados recolhidos numa saída de campo;
k. Discute a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos
recursos litológicos, partindo de questões teoricamente enquadradas em
problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais;
l. Analisa criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca da importância
do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra.
m. Simula e analisa informação sobre a formação de fósseis e os diferentes
processos de fossilização;
n. Explica o contributo do estudo dos fósseis para a reconstituição da história da
vida na Terra e distingue tempo histórico de tempo geológico;

100%
üFichas formativas.
üQuestões de aula.
üTrabalhos práticos (em grupo
e a pares).

o. Deduz e utiliza os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa, a partir
de atividades que os evidenciem;
p. Relaciona as diferentes etapas da história da Terra (eras geológicas) com o
aparecimento, a evolução e a extinção dos principais grupos de animais e de
plantas.
q. Interpreta e sistematiza informação sobre a Teoria da Deriva Continental,
explicitando os argumentos que a apoiaram e fragilizaram, tendo em conta o seu
contexto histórico;
r. Discute a importância da ciência e da tecnologia para o conhecimento da
morfologia e da expansão dos fundos oceânicos;
s. Relaciona a expansão e destruição dos fundos oceânicos com os limites
tectónicos e as placas tectónicas, bem como com a constância do volume e da
massa da Terra;
t. Distingue, através de investigações práticas, comportamento frágil de
comportamento dúctil dos materiais e infere a formação de dobras e falhas,
tendo em conta o tipo de forças lhes deram origem;
u. Planifica e implementa atividades laboratoriais/experimentais tendo por objetivo
simular aspetos da atividade vulcânica, analisando criticamente o procedimento
adotado e os resultados obtidos;
v. Relaciona os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as características do
magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu origem;
w. Distingue diferentes manifestações de vulcanismo secundário;
x. Discute as vantagens e as desvantagens do vulcanismo para as populações locais,
bem como os contributos da ciência e da tecnologia para a sua previsão e
minimização de riscos associados;
y. Explica a ocorrência de sismos enquanto fenómeno de libertação de energia,
distingue a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia, com base em
informação diversificada e interpreta sismogramas e cartas de isossistas
nacionais;
z. Discute medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após um
sismo, bem como a importância da ciência e da tecnologia na previsão sísmica;
aa. Relaciona a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra com os limites
de placas tectónicas;
bb. Discute potencialidades e limitações dos métodos diretos e indiretos no
conhecimento da estrutura interna da Terra e os contributos da ciência e da
tecnologia para esse conhecimento.

Notas:
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano;
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados;
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos temas (domínios) que estão a ser avaliados;
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já
superou o problema.

Níveis de Desempenho
Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes:
(Muito Bom)
Nível 5
18 a 20 valores
(Bom)
Nível 4
14 a 17 valores
(Suficiente)
Nível 3
10 a 13 valores
(Insuficiente)
Níveis 1 e 2
0 a 9 valores

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina.
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina.
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina.
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina.
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e
atitudes.

