
 

 

Ciências Naturais – 3ºCiclo               Planificação Anual - 2021/2022 

 

Ciências Naturais- 3º Ciclo 
8º ano - previsão das atividades longo prazo 

Agrupamento de Escolas  
António Correia de Oliveira 150850  

 

Ano letivo 2021/2022 

Período Tema Subtema/Conteúdos N.° de aulas previstas(*) 

1.° Período 
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Preparação do ano letivo 1 
Recuperação das aprendizagens – atividade prática /experimental/ laboratorial 4 
Sistema Terra - Da célula à biodiversidade 
Condições próprias da Terra  
A Terra como um sistema. 
A célula como unidade básica da vida 

10 -14 

Ecossistemas 
Organização biológica dos ecossistemas. 
Dinâmicas de interação entre seres vivos e ambiente. 

15 - 20 
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Momentos formais de avaliação 2 
Autoavaliação 1 

TOTAL 33 – 42 

2.° Período 

Ecossistemas 
Dinâmicas de interação entre seres vivos. 
Fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas. 
Os ciclos de matéria nos ecossistemas. 
Equilíbrio dinâmico e sustentabilidade da Terra. 
Gestão dos ecossistemas e desenvolvimento sustentável. 
As catástrofes e o equilíbrio dos ecossistemas. 
Proteção dos ecossistemas. 
Gestão sustentável dos recursos 
Classificação dos recursos naturais. 

33 – 36 

Momentos formais de avaliação 2 
Autoavaliação 1 

TOTAL 36 – 39 

3.° Período 

Gestão sustentável dos recursos 
Exploração e transformação dos recursos naturais. 
Ordenamento e gestão do território. 
Conservação da Natureza e ordenamento do território. 
Gestão de resíduos e da água e desenvolvimento sustentável. 
Desenvolvimento científico e tecnológico. 

18 - 24 

Momentos formais de avaliação 2 
Autoavaliação 1 

 TOTAL 21 – 27 
NOTA: o número de aulas previsto para a lecionação de cada conteúdo poderá variar em função do ritmo de aprendizagem de cada turma (pelo que se deve consultar posteriormente o PT de cada turma). 
* - Número máximo e mínimo possível - O número de aulas referido pode variar de turma para turma devido aos feriados nacionais (a planificação teve como referência o número mínimo).   


