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NÚMEROS E OPERAÇÕES 

1. Números Naturais 
1.1. Múltiplos e divisores de números naturais;   

Critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10; 
1.2. Propriedades dos divisores; números primos e compostos; 

potências de base e expoente natural;  decomposição em 
factores primos; 

1.3. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

28 

 

 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

2 -NÚMEROS RACIONAIS  NÃO NEGATIVOS – Adição e Subtração 

- Frações: Noção e representação de número racional; 

2.1. Simplificação de frações; 

2.1.1.Frações irredutíveis; 
2.2. Frações equivalentes. 
2.3. Adicionar e subtrair números racionais não negativos; 
3.4. Representação de números racionais na forma de numerais mistos; 
2.5. Adicionar e subtrair dois números racionais expressos como 
numerais mistos; 
2.6. Determinação de valores aproximados por defeito e por excesso de 
números racionais, ou por arredondamentos. 

40 
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GEOMETRIA E MEDIDA 
 

3.1. Figuras planas e sólidos  geométricos :  
-  Retas, semirretas e segmentos de reta 
- Construção de retas paralelas e de retas perpendiculares 
- Identificar e comparar ângulos.  
- Medir amplitude de ângulos 
- Classificação de ângulos 
- Ângulos definidos por retas 
- Polígonos 
- Ângulos internos de um triângulo 
- Classificação de triângulos 
- Ângulos externos de um triângulo 
- Construção de triângulos. Critérios de igualdade de triângulos. 
- Relação entre elementos de um triângulo. 
- Paralelogramos 
- Poliedros e não poliedros 
- Prismas 
- Pirâmides 
- Relação de Euler 
- Planificação de sólidos 

42 

3.2. Medida. 
- Perímetro 
- Área do retângulo. Área do quadrado 
- Área do paralelogramo 
- Área do triângulo 

- Áreas por decomposição 

16 

 ÁLGEBRA 

 

4.1. Expressões numéricas e propriedades das operações. 

Expressões numéricas 
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ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS 

 
 
 
 

5.1.  Representação e interpretação de dados  

- Leitura e interpretação de informação apresentada em tabelas e 

gráficos; gráficos de barras e de linhas; moda. 

5.2. Tabelas de frequências absolutas e relativas; 

5.3. Gráficos de barras, de linha e diagrama de caule e folhas. 

12 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números racionais não negativos 

- Números racionais não negativos na forma de fração, 
decimal e percentagem. 

 - Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números racionais 
não negativos. 

- Comparação e ordenação de números racionais. 

- Potências de base racional não negativa e expoente natural: 
Operações com potências; regras operatórias, produto de 
potências com a mesma base, potência de potência, produto 
de potências com o mesmo expoente, quociente de potências 
com a mesma base, quociente de potências com o mesmo 
expoente; expressões numéricas envolvendo potências. 

Números inteiros 
- Adição e subtração de números inteiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

10 

 
 
 
 
 
GEOMETRIA E MEDIDA 

Figuras planas  
- Descrição de figuras no plano e no espaço:  propriedades 
envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade; 
propriedades de triângulos e paralelogramos. Medição de 
amplitude de ângulos. 
- Circunferência e círculo. 
- Polígonos circunscritos e inscritos. 
- Apótema de um polígono regular. 
- Perímetros de polígonos. 
- Perímetro do círculo. 
- Área do triângulo e do paralelogramo. 
- Áreas por estimativa e enquadramento. 
- Áreas do polígono regular e do círculo. 
- Isometrias: reflexão axial e rotação; 
- Simetrias de rotação e de reflexão. 
Sólidos Geométricos 

 - Poliedros: Prismas, pirâmides, igualdade de Euler 

- Não poliedros: Cilindro, cone 

- Planificações de sólidos geométricos 
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MEDIDA 
- Volume de um sólido 

- Volume do cubo 

- Volume do paralelepípedo 

- Volume do prisma triangular 

- Volume do prisma reto 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volume do cilindro 

- Unidades de volume e de capacidade. 

 

 
 
 
 
ÁLGEBRA 

 
 
 
 
 

Expressões numéricas e propriedades das operações: 

- Adição, subtracção, multiplicação e divisão; - Regras de 
potenciação. 

- Expressões numéricas: prioridade das operações. 

Relações e regularidades 

- Sequências e regularidades – lei de formação. 

- Unidade de repetição. 

- Razão. 

- Grandezas diretamente proporcionais. 

- Proporção e propriedade fundamental. 

- Escalas. 

20 

 

 

 

 

 

30 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS 
 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

- Representação e interpretação de dados 
- Variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e contínua. 

- Tabelas de frequência absoluta e relativa; diagrama de caule 
e folhas, gráficos de barras, de linhas e circulares. 

- Média, moda e amplitude. 

12 



 

Planificação de Longo Prazo - 2018/2019 
 

Disciplina Matemática Departamento 
Matemática e Ciências 
Experimentais 

Ano 7º Subdepartamento 
Matemática e ciências 

Naturais 

 UNIDADES CURRICULARES 
N.º de Aulas 

Previstas 
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Unidade I: Números Inteiros e Racionais 

 Números inteiros relativos; 

 Números racionais; 

 Valor absoluto de um número (módulo), numeros simétricos e números inversos; 

 Operações com números inteiros relativos e com números racionais (adição, 

subtração, multiplicação e divisão); 

 Potências em que a base é um número racional e o expoente inteiro; 

 Operações com potências; 

 Escrita de números em notação científica; 

 Raiz quadrada e a raiz cúbica. 

40 

Unidade II: Equações do 1º grau com uma incógnita 

 Simplificar expressões algébricas. 

 Noção de equação. 

 Os princípios de equivalência na resolução de equações 

 Equações equivalentes. 

 Resolver e classificar equações do 1º grau com uma incógnita. 

 Resolução de problemas utilizando equações em diversos contextos. 

25 

Unidade III: Sequências e regularidades 

 Regularidades e lei de formação. 

 Ordem do termo de uma sequência e noção de termo geral de uma sequência. 

 Termo geral de uma sequência numérica. 

10 

Unidade IV: Funções 

 Noção de função. 

 Domínio e contradomínio de uma função. 

 Representação de uma função 

 Referencial Cartesiano. 

12 
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Unidade IV: Funções 

 Representação gráfica e algébrica de uma função linear. 

 Funções (constante e afim) e sua representação. 

15 

Unidade V: Figuras Geométricas 

 Tipos e relações de ângulos. 

 Propriedades dos triângulos. 

 Critérios de congruência de triângulos. 

 Polígonos convexos. 

 Soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos de um polígono convexo. 

 Ângulos internos e externos de um polígono regular. 

 Propriedades dos polígonos. Classificação de polígonos. 

 Quadriláteros. 

 Áreas de polígonos (polígonos regulares, paralelogramos e trapézios). 

30 

Unidade VI: Semelhanças 

 Semelhança de figuras. 

 Razão de semelhança. 

 Polígonos semelhantes. 

 Razão entre os perímetros e a razão entre as áreas de polígonos semelhantes. 

 Teorema de Tales. 

 Critérios de semelhança de triângulos. 

20 
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Disciplina Matemática Departamento:  Matemática e Ciências 
Experimentais 

Ano 8º Subdepartamento Matemática 

 UNIDADES CURRICULARES 
N.º de Aulas 
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Apresentação 
1 

Domínio:  
GM - Geometria e Medida  

Unidade:  
Figuras Geométricas (7º ano) 

 

5 

Domínio:  
GM - Geometria e Medida  

 
Unidade: 
 Semelhanças (7º ano) 

15 

Domínio:  
GM - Geometria e Medida 

 
Unidade:  
Teorema de Pitágoras 

 

10 

Domínio:  
NO - Números e Operações 

 
Unidade:  
Números reais 

20 

Domínio:  
GM - Geometria e Medida 

 
Unidade:  
Vetores e Isometrias 

16 

Domínio: 
ALG – Álgebra 

 
Unidade:  
Funções 

8 

Revisões de conteúdos. Fichas de avaliação e respetivas correções.  12 

Auto e Heteroavaliação. 1 

Total 88 
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Domínio: 

ALG – Álgebra 

 

Unidade:  

Funções 

10 

Domínio:  
ALG - Álgebra 

 

15 



Unidade:  
Sistemas de equações 

Domínio: 
OTD - Organização e Tratamento de Dados 

 
Unidade: 
Estatística 

10 

Domínio: 
ALG – Álgebra 

 
Unidade: 
Equações de 2º grau 

16 

Revisões de conteúdos. Fichas de avaliação e respetivas correções.  12 

Auto e Heteroavaliação. 1 

Total 64 
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Disciplina Matemática Departamento 
Matemática e Ciências 

Experimentais 

Ano 9º Subdepartamento Matemática 
 

 

 UNIDADES CURRICULARES 
N.º de Aulas Previstas 

(segmentos de 45’) 
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Unidade I: Equações de 2º grau 

- Monómios e polinómios (8º Ano); 

- Casos notáveis da multiplicação (8º Ano); 

- Equações de 2º grau incompletas (8º Ano); 

- Equações de 2º grau completas (9ºAno). 

28 

Unidade II: Funções 

- Função de Proporcionalidade Inversa; 

- Função Quadrática. 

22 

Unidade III: Estatística e Probabilidades 

 - Estatística: dados agrupados em classes e Histograma; 

 - Probabilidades: linguagem das probabilidades, Lei de Laplace e 
esquemas de contagem. 

20 

Unidade IV: Geometria 

- Retas e planos; 

- Áreas e volumes.  

20 
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Unidade IV: Geometria 

- Lugares Geométricos; 

- Circunferência e suas propriedades 

26 

Unidade V: Inequações 

- Relações de Ordem; 

- Intervalos de números reais; 

- Inequações. 

16 

Unidade VI: Geometria 

- Trigonometria do Triângulo Retângulo 
15 

Total 147 
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A água, o ar, as rochas e o solo – 
materiais terrestres 

- A Terra como um planeta especial; 

- o solo - material terrestre de suporte de vida; 

- A importância das rochas e dos minerais; 

- A importância da água para os seres vivos; 

- A importância da qualidade da água para a atividade 
humana; 

-A importância da atmosfera para os seres vivos. 

26 

Diversidade de seres vivos e suas 

interações com o meio 

- Características dos organismos em função dos ambientes 
onde vivem. 
- A diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em 
conta o respetivo habitat. 

10 
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Diversidade de seres vivos e suas 
interações com o meio 
 
 
 
 
 

 

- A diversidade de processos reprodutivos dos animais; 

- A influência dos fatores abióticos nas adaptações 

morfológicas e comportamentais dos animais; 

- A importância da proteção da biodiversidade animal. 

- A influência dos fatores abióticos nas adaptações 

morfológicas das plantas. 

-A importância da proteção da diversidade vegetal. 

 

20 

 
 Unidade na  
diversidade de  
seres vivos  

 

- A microscopia na descoberta do mundo “invisível”. 

- A importância da ciência e da tecnologia na evolução do 
conhecimento celular. 

10 
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Processos vitais comuns aos 
seres vivos – Trocas 
nutricionais entre o organismo 
e o meio nos animais 

- A importância de uma alimentação equilibrada e segura. 

- O processo digestivo do ser humano. 

- Os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o 
sistema digestivo dos omnívoros. 

-  Respiração externa e a respiração celular. 

- A importância dos órgãos respiratórios dos animais nas 
trocas gasosas. 

-  Estrutura e o funcionamento do sistema respiratório 
humano. 

- Estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular 
humano. 

-  A estrutura e o funcionamento do sistema urinário 
humano. 

-  O papel da pele na função excretora humana. 

26 

Processos vitais comuns aos 

seres vivos – Trocas 

nutricionais entre o organismo 

e o meio nas plantas 

- A importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas 
plantas. 
- A importância das plantas como fonte de nutrientes, de 
matéria-prima e de renovação do ar atmosférico. 

10 
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   Processos vitais comuns aos 
seres vivos - Transmissão de 
vida: reprodução no ser 
humano 

- A puberdade como uma fase do crescimento humano. 
- Os sistemas reprodutores humanos. 
- O  processo da reprodução humana. 

20 

Processos vitais comuns aos 
seres vivos - Transmissão de 
vida: reprodução nas plantas 
 

 
-  A reprodução das plantas com semente. 

5 

Processos vitais comuns aos 

seres vivos -  Agressões do 

meio 

e integridade do organismo 

- O  papel dos microrganismos para o ser  humano. 

- Agressões causadas por alguns agentes patogénicos. 

- Influência da higiene e da poluição na saúde humana. 
5 
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ANO: 7º 
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 Ciências Naturais Físico-Química 
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r 
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Sistema 
Terra: da 
célula à 

biodivers
idade 

Distinguir o sistema Terra dos seus 
subsistemas, identificando as 
potencialidades dos mesmos na geração 
da vida na Terra.  

 

 

 

8 

 

 

Universo e 

Distâncias no 

Universo 

Descrever a organização dos corpos 

celestes, localizando a Terra no 

Universo, construindo diagramas e 

mapas, através da recolha e 

sistematização de informação em fontes 

diversas. 
14 

Explicar as principais condições da Terra 
que permitiram o desenvolvimento e a 
manutenção da vida. 

Descrever a origem e evolução do 

Universo com base na teoria do Big 

Bang. 

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

Interpretar o significado das unidades de 

distância adequadas às várias escalas do 

Universo, designadamente ua e a.l.. 

A Terra 

conta a 

sua 

história 

Compreender  o contributo do estudo 
dos fósseis e dos processos de 
fossilização para a reconstituição da 
história da vida na Terra.  

 

 

15 

 
 
 
 

Sistema Solar 
 

Interpretar informação sobre planetas 
do sistema solar (em tabelas, gráficos, 
textos, etc.) identificando semelhanças e 
diferenças (dimensão, constituição, 
localização, períodos de translação e 
rotação).  

8 
Identificar as principais etapas da 
formação de fósseis e estabelecer as 
possíveis comparações com a situação 
real. 

Compreender o que faz da Terra um 
planeta com vida, numa perspetiva 
interdisciplinar.  

Sistema 
Terra: da 
célula à 

biodivers
idade 

Reconhecer a célula como unidade 
básica dos seres vivos, identificando os 
constituintes comuns a todas as células. 

 

12 

Relacionar os períodos de translação dos 

planetas com a distância ao Sol. 

Relacionar a função dos organitos com 
o tipo de célula. 

 

 

 

A Terra, a Lua 

e as forças 

gravíticas  

 

Interpretar fenómenos que ocorrem na 

Terra como resultado dos movimentos 

no sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos 

dias e das noites, estações do ano, fases 

da Lua e eclipses. 

12 

Caracterizar a força gravítica 

reconhecendo os seus efeitos, 

representando-a em diferentes locais da 

superfície da Terra. 

 
 
Ecossiste
mas 

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

 

 

17 

Distinguir peso e massa de um corpo, 
relacionando-os a partir de uma 
atividade experimental, comunicando 
os resultados através de tabelas e 
gráficos. 

Relacionar a diminuição do peso de um 

corpo com o aumento da sua distância 

ao centro da Terra. 

Relacionar os fatores abióticos - luz, 
água, solo, temperatura – com a sua 
influência nos ecossistemas. 

Constituição 

do mundo 

material 

Distinguir materiais e agrupá-los com 

base em propriedades comuns através 

de uma atividade prática. 2 
Distinguir interacções intraespecíficas 
de interespecíficas e explicitar 
diferentes tipos de relações bióticas. 

Caracterizar uma cadeia alimentar, 
indicando formas de transferência de 
energia. 

 

Substâncias e 

misturas  

Inferir que a maior parte dos materiais 

são misturas de substâncias, recorrendo 

à análise de rótulos de diferentes 

materiais.                         

2 



Classificar materiais como substâncias 

ou misturas, misturas homogéneas ou 

misturas heterogéneas, a partir de 

informação selecionada. 

16 

Distinguir os conceitos de solução, 

soluto e solvente bem como solução 

concentrada, diluída e saturada, 

recorrendo a atividades laboratoriais. 

2
º 
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Ecossiste
mas 

Compreender o modo como as 
atividades dos seres vivos (alimentação, 
respiração, fotossíntese) interferem nos 
ciclos de matéria e promovem a sua 
reciclagem nos ecossistemas.  

 

18 

Substâncias e 

misturas 

Caracterizar qualitativamente uma 

solução e determinar a sua 

concentração em massa.  

Caracterizar as fases de uma sucessão 
ecológica em documentos diversificados 
sobre sucessões ecológicas primárias e 
secundárias.  

Preparar, laboratorialmente, soluções 

aquosas com uma determinada 

concentração, em massa, a partir de um 

soluto sólido, selecionando o material 

de laboratório, as operações a executar, 

reconhecendo as regras e sinalética de 

segurança necessárias e comunicando 

os resultados. 

Gestão 
sustentá
vel dos 
recursos 

Distinguir catástrofes de origem natural 
de catástrofe de origem antrópica, 
identificando as causas. 
 

2  

 

Transformaç

ões físicas e 

químicas  

 

Distinguir transformações físicas de 

químicas, através de exemplos. 

10 

Aplicar os conceitos de 

fusão/solidificação, 

ebulição/condensação e evaporação na 

interpretação de situações do dia a dia e 

do ciclo da água, numa perspetiva 

interdisciplinar. 

Identificar, laboratorialmente e no dia a 

dia, transformações químicas através da 

junção de substâncias, por ação 

mecânica, do calor, da luz, e da 

eletricidade. 

Distinguir, experimentalmente e a partir 

de informação selecionada, reagentes e 

produtos da reação e designar uma 

transformação química por reação 

química, representando-a por 

“equações” de palavras. 

Atividad
e sísmica 

Compreender a ocorrência de sismos, 
enquanto fenómenos de libertação de 
energia, resultante das propriedades 
físicas do material no interior da terra. 

 

 

 

12 

 

 

 

Propriedades 

físicas e 

químicas dos 

materiais  

 

Reconhecer que (a uma dada pressão) a 

fusão e a ebulição de uma substância 

ocorrem a uma temperatura bem 

definida. 

14 

Interpretar sismogramas e cartas de 
isossistas nacionais, valorizando o seu 
papel na identificação do risco sísmico 
de uma região.  

Construir e interpretar tabelas e gráficos 

temperatura-tempo, identificando 

temperaturas de fusão e de ebulição de 

substâncias e concluindo sobre os 

estados físicos a uma dada temperatura. 

Compreender a utilização na 
comunicação social da Escala de Richter 
em detrimento da Escala de Mercalli.  

Compreender o conceito de massa 

volúmica e efetuar cálculos com base na 

sua definição. 

Conhecer medidas de proteção de bens 
e de pessoas, antes, durante e após um 
sismo. 

Executar, laboratorialmente, testes 

químicos simples para detetar água, 

amido, glicose, dióxido de carbono e 

oxigénio. 

Gestão 
sustentá
vel dos 
recursos 

Compreender a influência de alguns 
agentes poluentes nos ecossistemas.  
 

 

 

 

 

 

Separação 

das 

substâncias 

de uma 

mistura 

Identificar técnicas para separar 

componentes de misturas homogéneas 

e heterogéneas e efetuar a separação 

usando técnicas laboratoriais básicas, 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

selecionando o material necessário e 

comunicando os resultados. 

Identificar medidas que diminuam os 
impactes das catástrofes de origem 
natural e de origem antrópica nos 
ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de 

energia e 

transferência

s de  

energia 

 

Identificar, em situações concretas, 

sistemas que são fontes ou recetores de 

energia, indicando o sentido de 

transferência da energia e concluindo 

que a energia se mantém na 

globalidade. 

10 

Relacionar a gestão dos recursos com a 
promoção do desenvolvimento 
sustentável.  
 

Identificar diversos processos de 

transferência de energia (condução, 

convecção e radiação) no dia a dia, 

justificando escolhas que promovam 

uma utilização racional da energia. 

Distinguir recursos energéticos de 
recursos não energéticos e recursos 
renováveis de recursos não renováveis.  

Distinguir fontes de energia renováveis 

de não renováveis e argumentar sobre 

as vantagens e desvantagens da sua 

utilização e as respetivas consequências 

na sustentabilidade da Terra, numa 

perspetiva interdisciplinar. 

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

Distinguir temperatura de calor, 

relacionando-os através de exemplos. 

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

Compreender a importância do 
ordenamento e gestão do território 
com a proteção e a conservação da 
Natureza.  

Compreender a importância da recolha, 
do tratamento e da gestão sustentável 
de resíduos e propor medidas de 
redução de riscos. 



 Ciências Naturais Físico-Química 

 
Unidade 
Curricula

r 
Aprendizagens Essenciais 

Aulas 
Previstas 
(45”) 

Unidade 
Curricular 

 
 

Aprendizagens Essenciais 
Aulas Previstas 

(45”) 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
Sistema 

Terra: da 
célula à 

biodivers
idade 

Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, 
identificando as potencialidades dos mesmos na 
geração da vida na Terra.  

 

 

 

8 

Explicação e 

Representa

ção de 

Reações 

Químicas 

Interpretar a diferença entre sólidos, 
líquidos e gases com base na liberdade 
de movimentos dos corpúsculos que os 
constituem. 

 

24 

Explicar as principais condições da Terra que 
permitiram o desenvolvimento e a manutenção 
da vida. 

Verificar, experimentalmente, que a 
temperatura de um gás, o volume que o 
ocupa e a sua pressão são grandezas 
que se relacionam entre si. 

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

Descrever a constituição dos átomos. 

A Terra 

conta a 

sua 

história 

Compreender o contributo do estudo dos fósseis 
e dos processos de fossilização para a 
reconstituição da história da vida na Terra.  

 

 

15 

Definir molécula como um grupo de 
átomos ligados entre si e definir ião 
como um corpúsculo que resultou de 
um átomo ou grupo de átomos que 
perdeu ou ganhou eletrões.  

Identificar as principais etapas da formação de 
fósseis e estabelecer as possíveis comparações 
com a situação real. 

Relacionar a composição qualitativa e 
quantitativa de uma substância com a 
sua fórmula química, associando a 
fórmula à unidades estrutural da 
substância: átomo, molécula ou ião. 

Sistema 
Terra: da 
célula à 

biodivers
idade 

Reconhecer a célula como unidade básica dos 
seres vivos, identificando os constituintes 
comuns a todas as células. 

 

12 

Concluir que nas reações químicas há 
rearranjo dos átomos dos reagentes, 
que conduzem à formação de novas 
substâncias, mantendo-se o número 
total de átomos de cada elemento. 

Relacionar a função dos organitos com o tipo de 
célula. 

Verificar, através de uma atividade 
experimental, a Lei da Conservação da 
Massa. 

 
 
Ecossiste
mas 

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

 

 

17 

 

 

 

 

 

Tipos de 

Reações 

Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar os reagentes e os produtos 
de em reações de combustão, 
distinguindo combustível e 
comburente, e representar por 
equações químicas as combustões 
realizadas em atividades laboratoriais. 

 

18 

Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, 
temperatura – com a sua influência nos 
ecossistemas. 

Reconhecer as alterações climáticas 
como um dos grandes problemas 
ambientais atuais e relacioná-las com a 
poluição do ar resultante do aumento 
dos gases do efeito de estufa. 

Distinguir interações intraespecíficas de 
interespecíficas e explicitar diferentes tipos de 
relações bióticas. 

Caracterizar uma cadeia alimentar, indicando 
formas de transferência de energia. 

Determinar o caráter químico de 
soluções aquosas, recorrendo ao uso de 
indicadores e medidores de pH. 

Prever o efeito do pH quando se 
adiciona uma solução ácida a uma 
solução básica ou vice-versa, e 
classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido-base, representando-as 
por equações químicas. 

Caracterizar reações de precipitação, 
realizadas em atividades laboratoriais, 
como reações que se formam sais pouco 
solúveis em água, representando-as por 
equações químicas. 

Velocidade 

das Reações 

Químicas 

Interpretar, recorrendo à 
experimentação, o conceito de 
velocidade de uma reação química 
como a rapidez de desaparecimento de 
um reagente ou aparecimento de um 
produto. 

 

5 

Interpretar, em situações laboratoriais e 
do dia a dia, fatores que influenciam a 
velocidade das reações químicas: 
concentração dos reagentes, 
temperatura do sistema, estado de 
divisão dos reagentes sólidos e presença 
de um catalisador apropriado. 

Produção e 

Propagação 

Compreender que o som é produzido 
por vibrações de um material, 
identificando fontes sonoras. 

 

7 



 

do Som e 

Ondas 

Reconhecer que o som é uma onda de 
pressão e necessita de um meio 
material para se propagar. 

Explicar a propagação do som e analisar 
tabelas de velocidade do som em 
diversos materiais (sólidos, líquidos e 
gases) 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

Ecossiste
mas 

Compreender o modo como as atividades dos 
seres vivos (alimentação, respiração, 
fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria e 
promovem a sua reciclagem nos ecossistemas.  

18 Produção e 

Propagação 

do Som e 

Ondas 

Aplicar os conceitos de amplitude, 
período e frequência na análise de 
gráficos de um som puro. 

 

5 

Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica 
em documentos diversificados sobre sucessões 
ecológicas primárias e secundárias. 

Atributos 

do Som e 

sua 

Deteção 

pelo Ser 

Humano e 

Fenómenos 

Acústicos 

Relacionar a intensidade, a altura e o 
timbre de um som com as 
características da onda, e identificar 
sons puros. 

 

13 

Gestão 
sustentá
vel dos 
recursos 

Distinguir catástrofes de origem natural de 
catástrofe de origem antrópica, identificando as 
causas. 
 

2 Interpretar audiogramas, identificando 
o nível de intensidade sonora e os 
limiares de audição e de dor. 

Atividad
e sísmica 

Compreender a ocorrência de sismos, enquanto 
fenómenos de libertação de energia, resultante 
das propriedades físicas do material no interior 
da terra. 

 

 

 

12 

Relacionar a reflexão e a absorção do 
som com o eco e a reverberação. 

Interpretar sismogramas e cartas de isossistas 
nacionais, valorizando o seu papel na 
identificação do risco sísmico de uma região.  

Conhecer o espectro sonoro e, com 
base em pesquisa, comunicar aplicações 
dos ultrassons. 

Compreender a utilização na comunicação social 
da Escala de Richter em detrimento da Escala de 
Mercalli.  

Identificar fontes de poluição sonora, 
em ambientes diversos, propondo 
medidas de prevenção e de proteção. 
 

Conhecer medidas de proteção de bens e de 
pessoas, antes, durante e após um sismo. 

Ondas de 

Luz e sua 

propagação 

Distinguir corpos luminosos e 
iluminados, concretizando com 
exemplos da astronomia e do dia a dia. 

 

8 

 
Gestão 
sustentá
vel dos 
recursos 

Compreender a influência de alguns agentes 
poluentes nos ecossistemas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Reconhecer que a luz transporta energia 
e é uma onda (eletromagnética), 
concluindo, experimentalmente, que se 
propaga em linha reta. 

Identificar medidas que diminuam os impactes 
das catástrofes de origem natural e de origem 
antrópica nos ecossistemas. 

Ordenar as principais regiões do 
espectro eletromagnético, tendo em 
consideração a frequência, e identificar 
algumas aplicações dessas radiações.  

Relacionar a gestão dos recursos com a promoção 
do desenvolvimento sustentável.  
 

Fenómenos 

óticos 

Concluir, através de atividades 
experimentais, que a luz pode sofrer 
reflexão (especular e difusa), refração e 
absorção, verificando as leis da reflexão. 

 

16 

Distinguir recursos energéticos de recursos não 
energéticos e recursos renováveis de recursos 
não renováveis.  

Representar, geometricamente, a 
reflexão e a refração da luz e interpretar 
representações desses fenómenos. 

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

Concluir, através de atividades 
experimentais, sobre as características 
das imagens em espelhos planos, 
côncavos e convexos e com lentes 
convergentes e divergentes. 

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

Explicar a formação de imagens no olho 
humano e a utilização de lentes na 
correção da miopia e da hipermetropia. 

Compreender a importância do ordenamento e 
gestão do território com a proteção e a 
conservação da Natureza.  

Distinguir luz monocromática de 
policromática, associando o arco íris à 
dispersão da luz e justificar o fenómeno 
da dispersão num prisma de vidro com 
base na efração.  

Compreender a importância da recolha, do 
tratamento e da gestão sustentável de resíduos 
e propor medidas de redução de riscos. 
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 Ciências Naturais Físico-Química 

 

Unidade 
Curricular 

Aprendizagens Essenciais 
Aulas 

Previstas 
(45”) 

Unidade 
Curricular 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

Aulas 
Previstas 
(45”) 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

Saúde 
individual e 
comunitária 

Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a 

Organização Mundial de Saúde. 

 

5 

Movimentos 

na Terra 

Construir gráficos posição-tempo de movimentos 
retilíneos, a partir de medições de posições e 
tempos, interpretando-os. 

 

16 

Relacionar as consequências do uso indevido de 

antibióticos com o aumento da resistência 

bacteriana. 

 

Reconhecer informação sobre os determinantes 

do nível de saúde individual e comunitária, 

analisando a sua importância na qualidade de 

vida de uma população. 

 

Explicar o modo como as "culturas de risco" 
podem condicionar as medidas de capacitação 
das pessoas, pondo em causa a promoção da 
saúde.  

 

 

 
Níveis 
Estruturais 

Caracterizar o organismo humano como sistema 
aberto, identificando os seus níveis de 
organização biológica, as direções anatómicas e 
as cavidades e discutindo o contributo da ciência 
e da tecnologia para esse conhecimento. 

 

3 

Aplicar os conceitos de distância percorrida e de 
rapidez média na análise de movimentos retilíneos 
do dia a dia.  

Reconhecer a importância do metabolismo 
celular na manutenção do equilíbrio interno do 
organismo. 

Classificar movimentos retilíneos, sem inversão de 
sentido, em uniformes, acelerados ou retardados a 
partir dos valores da velocidade. 

Relacionar os elementos químicos mais 
abundantes no corpo humano com as funções 
desempenhadas. 

Construir e interpretar gráficos velocidade-tempo 
para movimentos retilíneos, sem inversão de 
sentido, aplicando o conceito de aceleração média. 

Sistema 
Nervoso e 
Hormonal 

Identificar os constituintes e as funções do 
sistema nervoso central e periférico. 

 

18 

Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de 
reação de tempo de travagem, discutindo os fatores 
de que depende cada um deles. 

Relacionar a constituição do neurónio com o 
modo como ocorre a transmissão do impulso 
nervoso 

Aplicar os conceitos de distâncias de reação, de 
travagem e de segurança, na interpretação de 
gráficos velocidade-tempo, discutindo os fatores de 
que dependem. 

Distinguir ato voluntário de ato reflexo. 
 

Forças e 

movimentos 

Representar uma força por um vetor, 
caracterizando-a, e medir a sua intensidade com um 
dinamómetro, apresentando o resultado da 
medição no SI.  

 

16 

 
Transmissão 
da vida 

Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores 
humanos com as funções desempenhadas, e 
explicar, sumariamente, os processos da 
espermatogénese e da oogénese.  

 

23 

Aplicar as leis da dinâmica de Newton na 
interpretação de situações de movimento e na 
previsão dos efeitos das forças.  

Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, 
identificando o período fértil num ciclo 
menstrual.  

Explicar a importância da existência de atrito no 
movimento e a necessidade de o controlar em 
variadas situações, através de exemplos práticos e 
comunicar as conclusões e respetiva 
fundamentação.  

Reconhecer o gene como unidade estrutural e 
funcional da informação genética. 

Interpretar e analisar regras de segurança 
rodoviária, justificando-as com base na aplicação de 



forças e seus efeitos e, comunicando os seus 
raciocínios. 

Calcular a probabilidade de algumas 
características hereditárias serem transmitidas 
aos descendentes. 

Forças, 

movimentos 

e energia 

Analisar diversas formas de energia usadas no dia a 
dia a partir dos dois tipos fundamentais de energia: 
potencial e cinética. 

 

7 

Compreende o modo como a reprodução 
sexuada condiciona a diversidade intraespecífica 
e a evolução das populações.  

Concluir sobre transformações de energia potencial 
gravítica em cinética, e vice-versa, no movimento de 
um corpo sobre a ação da força gravítica.  

Alimentação 
e Sistema 
Digestivo 

Distinguir alimento de nutriente e nutriente 
orgânico de inorgânico, indicando as suas 
funções no organismo e analisar rótulos 
alimentares. 

 

3 

 

Compreender o modo como alguns distúrbios 
alimentares - anorexia nervosa, bulimia nervosa 
e compulsão alimentar - podem afetar o 
organismo humano.  
 

Concluir que é possível transferir energia entre 
sistemas através da atuação de forças. 

Forças e 
fluidos 
 

Verificar, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, 
aplicando-a na interpretação de situações de 
flutuação ou de afundamento. 

 

5 

Estrutura 
atómica 
 

Identificar os marcos históricos do modelo atómico, 
caracterizando o modelo atual. 

 

10 
Relacionar a constituição de átomos e seus isótopos 
e de iões monoatómicos com simbologia própria e 
interpretar a carga dos iões.  

Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões 
monoatómicos de elementos (Z ≤ 20), identificando 
os eletrões de valência. 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
Alimentação 
e Sistema  
Digestivo 
 

Caracterizar as etapas da nutrição.   

8 

Propriedades 

dos materiais 

e Tabela 

Periódica 

Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos 
elementos com a sua posição na TP. 

 

12 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as 
respetivas glândulas anexas com as funções 
desempenhadas, explicitando as transformações 
físicas e químicas da digestão.  

Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 
e explicar a semelhança das propriedades químicas 
das substâncias elementares do mesmo grupo.  

Sistema 
Cardiovascu

lar e 
linfático 

 

Identificar os constituintes do sangue, 
relacionando-os com a função que 
desempenham no organismo 

 

18 

Distinguir metais de não metais com base na análise, 
realizada em atividade laboratorial, de algumas 
propriedades físicas e químicas de diferentes 
substâncias elementares. Analisar possíveis causas de desvios dos 

resultados de análises sanguíneas relativamente 
aos valores de referência.  

Identificar a morfologia e a fisiologia do coração 
humano, explicitando os seus principais 
constituintes e as respetivas funções.  

Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com 
as suas funções e comparar as características do 
sangue venoso e do sangue arterial na circulação 
sistémica e na circulação pulmonar.  

Interpretar as variações do ciclo cardíaco. Ligação 
química 
 

Identificar os vários tipos de ligação química e 
relacioná-los com certas classes de materiais: 
substâncias moleculares e covalentes (diamante, 
grafite e grafeno), compostos iónicos e metais.  

 

8 

Distinguir os diferentes tipos de linfa, 
explicitando a sua função e a importância dos 
gânglios linfáticos.  

Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados 
simples atendendo ao número de átomos e ligações 
envolvidas. 

Sistema 
Respiratório 

Identificar os principais constituintes do sistema 
respiratório humano e as respetivas funções.  
 

 

8 

Corrente 

elétrica, 

circuitos 

elétricos, 

efeitos da 

corrente 

elétrica e 

energia 

elétrica 

Planificar e montar circuitos elétricos simples, 
esquematizando-os.  

 

22 

Comparar a hematose alveolar com a hematose 
tecidular e reconhecer a sua importância no 
organismo.  

Medir grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, 
corrente elétrica, resistência elétrica, potência e 
energia) recorrendo a aparelhos de medição e 
usando as unidades apropriadas, verificando como 
varia a tensão e a corrente elétrica nas associações 
em série e em paralelo. 

Função 
excretora 

Relacionar os constituintes do sistema urinário 
com a função que desempenham.   

 

8 

Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e 
tensões elétricas em circuitos simples e avaliar a 
associação de recetores em série e em paralelo.  

Caracterizar a anatomia e a morfologia do rim 
humano, explicitando as funções 
desempenhadas pelos seus constituintes. 

Verificar, experimentalmente, os efeitos químico, 
térmico e magnético da corrente elétrica e 
identificar aplicações desses efeitos. 

Comparar potências de aparelhos elétricos, 
explicando o significado dessa comparação e 
avaliando as implicações em termos energéticos. 



 

Justificar regras básicas de segurança na utilização e 
montagem de circuitos elétricos, comunicando os 
seus raciocínios. 


