
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 2.º ciclo  Áreas/Disciplina: Ciências Naturais  Ano:5.º 
 

Curso: Básico x  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos 
Programáticos/Domínios 

Instrumentos 
de Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

 
 INTRODUÇÃO 
 
 
 
DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E 
SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Onde existe vida? 
- Primeira abordagem ao conceito de 
Biosfera. 
 
DIVERSIDADE NOS ANIMAIS 
- Variedade de formas e revestimento 
do corpo. 
- Como se deslocam? 
- Locomoção no solo, na água e no ar. 
- De que se alimentam? 
-Variedade de regimes alimentares. 
- Comportamento dos animais quando 
procuram e captam o alimento. 
- Como se reproduzem? 
- Comportamento dos animais na época 
de reprodução. 
- Animais vivíparos e animais ovíparos. 
- Metamorfoses na rã e nos insetos. 
- Variação dos fatores do meio – sua 
influência no comportamento dos 
animais. 
 
 DIVERSIDADE NAS PLANTAS 
- Morfologia das plantas com flor: 
- Constituição de uma raiz. 
- Funções da raiz, caule, folhas, flores e 
frutos. 
- As plantas e o meio – diversidade de 
aspetos: 
- Etapas gerais do ciclo de vida de uma 
planta com flor. 
- Adaptações das plantas a diferentes 
ambientes. 
- Influência dos fatores do meio nas 
variações das características e 
comportamento das plantas. 
- A biodiversidade vegetal na Terra: 
- A biodiversidade em diferentes 
ambientes naturais. 
- Importância da proteção da 
biodiversidade vegetal.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ü Ficha de 

avaliação 
diagnóstica. 

 
 
 
 
ü Fichas 

formativas. 
 
ü Trabalho 

prático. 
 
ü Participação 

oral. 
 
ü Ficha de 

avaliação 
sumativa. 
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2.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CELULA - UNIDADE BÁSICA DA 
VIDA 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERES 
VIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAIS TERRESTRES DE 
SUPORTE DE VIDA: 
 
- AS ROCHAS 
 
- O SOLO 
 
 
 

 
 
UNIDADE NA DIVERSIDADE DOS SERES 
VIVOS 
- A célula - unidade na constituição 
dos seres vivos. 
- O microscópio ótico composto (MOC): 
constituição, função das suas peças e 
sua importância- Morfologia e 
dimensões celulares. 
- Constituintes da célula. 
- Seres unicelulares e pluricelulares. 
- Níveis de organização de um 
organismo. 
 
 DIVERSIDADE A PARTIR DA UNIDADE – 
NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA 
DOS SERES VIVOS 
- Classificação dos seres vivos 
- Importância da classificação 
- Como classificar os seres vivos 
 
 
IMPORTÂNCIA DAS ROCHAS E DO SOLO 
NA MANUTENÇÃO DA VIDA 
 
- Rochas, minerais e atividades 
humanas. 
- Alteração das rochas pelos agentes 
atmosféricos. 
- Alguns tipos de solos e suas 
propriedades. 
- Conservação dos solos – novas 
tecnologias e suas consequências. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Fichas 

formativas. 
 
ü Trabalho 

prático. 
 
ü Participação 

oral. 
 

ü Ficha de 
avaliação 
sumativa. 

 

 
 

ü  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/23 (5ºE) 
 

 
 
 
 
 

 

3.º 

 
 
- A ÁGUA 
 
- O AR 
 

 
IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA OS 
SERES VIVOS 
 
- A água, importante componente dos 
seres vivos. 
- A água como solvente. 
- Diversidade de materiais dissolvidos 
na água. 
- A qualidade da água. 
- Água potável. 
- Água imprópria para consumo. 
- Tratamento da água – referência a 
alguns processos. 
- Distribuição da água na Natureza. 
- A água e as atividades humanas. 
 

 
 
 
 
ü Fichas 

formativas. 
 
ü Trabalho 

prático. 
 
ü Participação 

oral. 
 
ü Ficha de 

avaliação 
sumativa. 

 

 

 
 
 
 
 

 

14/12 (5ºE) 

 

 

 

 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

 

 

 

 

 



Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

5.º ano 
40% 

 
Testes 

45% 
 

Fichas 
formativas 

30% 
Trabalhos 
práticos 

5% 
Fichas de 
registo de 

participação 
oral 10% 

 

85% 

15% 
 

Assiduidade e pontualidade – 3% 
Comportamento – 5% 

Empenho e organização – 5% 
Cooperação e interação – 1% 

Capacidade de expressão e comunicação – 1% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) Avaliações formais de carácter formativo que devem ser diversificadas (não repetindo o mesmo 

instrumento em cada período), utilizando-se, entre outros, pequenas fichas, trabalhos práticos, 
relatórios, exposições orais, compreensões orais, questão de aula/questões de resposta curta ou restrita 
(oral e/ou escrita) 
O número mínimo e a tipologia de instrumentos de avaliação, a aplicar em cada período letivo, é 
definido em sede de grupo disciplinar, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da 
diferenciação pedagógica. Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade 
extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser considerado na avaliação de carácter 
formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando beneficie o aluno. 
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados devem ser comunicados 
aos alunos e aos encarregados de educação. 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

 

 

 

 

 



Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É responsável cumprindo com empenho todas as tarefas nos prazos solicitados, é 
assíduo, pontual, utiliza os materiais requeridos. Apresenta uma atitude correta 
perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando uma cidadania 
ativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Bom) 
Nível 4 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

(Suficiente) 
Nível 3 



 
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa. O nível 1 será atribuído aos alunos com elevado absentismo.   
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirirem, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• 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 

 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

Observações:  

a) O número de tempos letivos previstos incluem aulas de recuperação e revisão de conteúdos e aulas de 

avaliação. 

b) A planificação pode ser alterada em virtude da aplicação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular ao abrigo do Decreto-lei n.º55/2018 de 6 de Julho. 

 


