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  CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES: CIÊNCIAS NATURAIS - 8º ANO 

                                                                           

Domínios / Subdomínios Objetivos gerais Conteúdos Programáticos  Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
TERRA – UM PLANETA 
COM VIDA  
 
 
 

 
 
 
. Sistema Terra: da 
célula à 
biodiversidade  
 
 
 
 
 
SUSTENTABILIDADE 
NA TERRA 

 
. Ecossistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Compreender as 
condições próprias da Terra 
que a tornam o único 
planeta com vida conhecida 
no Sistema Solar  

2. Compreender a Terra 
como um sistema capaz de 
gerar vida  

3. Compreender a célula 
como unidade básica da 
biodiversidade existente na 
Terra  

4. Compreender os níveis de 
organização biológica dos 
ecossistemas  

5. Analisar as dinâmicas de 
interação existentes entre 
os seres vivos e o ambiente  

 

 

 

6. Explorar as dinâmicas de 
interação existentes entre 
os seres vivos  

 

 

 

Condições que permitem a existência de vida na Terra 
- Distância da Terra ao Sol 
- Água no estado líquido 

- Atmosfera 
 
A Terra como um sistema capaz de gerar vida na Terra 
- Noção de sistema 
- O que é um sistema? 

- Os subsistemas terrestres 
- Origem da vida na Terra 

 
A célula – unidade básica da biodiversidade existente 

na Terra 
- Biodiversidade 
 
A célula – unidade básica dos seres vivos 

- Qual é a constituição básica da célula? 
 
Os níveis de organização biológica dos seres vivos 
 
Ecossistemas – constituição e funcionamento 

 
Interação entre os seres vivos e o ambiente 
- Como é que os factores do meio influenciam os seres vivos? 
- Influência da temperatura sobre os seres vivos 

- Influência da luz sobre os seres vivos 
- Influência da água sobre os seres vivos 
- Influência da salinidade sobre os seres vivos 
- Influência do solo sobre os seres vivos 

- Influência do vento sobre os seres vivos 
 
Os seres vivos e as alterações do meio 
 

Dinâmicas de interacção entre os seres vivos – 
relações bióticas 
 
Relações intraespecíficas 
- Cooperação 

- Competição 
- Canibalismo 
Relações interespecíficas 
- Mutualismo 

- Comensalismo 
- Parasitismo 
- Competição 
- Predação 

Língua materna:  

. Utilização correta da Língua  
Portuguesa na forma oral e escrita  
. Identificação das ideias contidas nos  
diferentes tipos de discurso oral e  

escrito  
.Seleção e tratamento correto da  
informação  
 

 

Específicos da disciplina:  
  .Aquisição , interrpretação e compreensão 
dos conhecimentos programáticos 

 .Uso de terminologia adequada de natureza 
científica 
.Organização do Caderno Diário 
.Capacidade de procurar e selecionar 
informação necessária 

.Capacidade de equacionar e resolver 
problemas 
.Manifestação de persistência, esforço, 
iniciativa e criatividade 

.Manifestação de atitudes de 
responsabilidade e postura ativa face às 
tarefas 
 

 
Atitudes: 
 .Interiorização de  

valores morais e cívicos; 

.Cumprimento das regras estabelecidas 

.Capacidade de emitir Juízos de Valor; 

. Respeito pela opinião dos outros; 

. Postura na sala de aula; 

. Respeito pala diferença; 

. Assiduidade / Pontualidade; 

.Intervém oportunamente na aula; 

.Indica aspetos positivos e/ou dificuldades 
na realização dos trabalhos; 

.Dispõe do material necessário nas aulas; 

.Adota atitudes de cooperação e 
solidariedade; 

.Utiliza a autoavaliação para progredir nas 

suas aprendizagens; 

.Colabora de forma respeitosa e responsável 
na heteroavaliação. 

 

Fichas: 

 

- Diagnóstico 

 

- Formativas 

 

- Sumativas 

 

- Auto e heteroavaliação 

 

- Observação direta 

 

Trabalhos de Grupo / 
Trabalho Autónomo, TPC 

 

Relatórios 
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7. Compreender a 
importância dos fluxos de 
energia na dinâmica dos 
ecossistemas  

8. Sintetizar o papel dos 
principais ciclos de matéria 
nos ecossistemas   

 

9. Relacionar o equilíbrio 
dinâmico dos ecossistemas 
com a sustentabilidade do 
planeta Terra  

10. Analisar a forma como a 
gestão dos ecossistemas 
pode contribuir para 
alcançar as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável  

11. Compreender a 
influência das catástrofes no 
equilíbrio dos ecossistemas  

12. Sintetizar medidas de 
proteção dos ecossistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importância dos fluxos de energia na dinâmica dos 
ecossistemas 
- Origem da energia usada pelos seres vivos 
- Transferência de energia e de matéria nos ecossistemas 

- Cadeia alimentar 
- Componentes de uma cadeia alimentar 
- Fluxo de energia nos ecossistemas 
 
 

A importância de conhecer e estudar as cadeias 
alimentares 
- Teias alimentares 
- Pirâmides ecológicas 

- Ciclos de matéria nos ecossistemas 
 
Sucessão ecológica 
- Sucessão primária 

- Sucessão secundária 
- Causas e consequências da alteração do equilíbrio dinâmico 
dos ecossistemas 
 

Gestão dos ecossistemas e desenvolvimento 
sustentável 
- Desenvolvimento sustentável 
- Quais são os serviços que os ecossistemas nos podem 
“prestar”? 

 
Influência das catástrofes no equilíbrio dos 
ecossistemas 
- Que tipo de perturbações existem nos ecossistemas? 

 
Catástrofes de origem natural 
- Atividade sísmica 
- Atividade vulcânica 

- Cheias 
- Tempestades 

- Seca 
- Incêndios 

 
Perturbações de origem antrópica 
- Poluição 
- Poluição do ar 
- Poluição da água 

- Poluição dos solos 
 
Chuvas ácidas 
- O que é a chuva ácida? 

- Formação das chuvas ácidas 
- Chuvas ácidas – um problema à escala regional 

- Chuvas ácidas em Portugal 
- Efeitos das chuvas ácidas nas florestas 

- Efeito das chuvas ácidas nos ecossistemas aquáticos 
- Efeito das chuvas ácidas em construções 

(1) Têm peso mais significativo as atividades 

realizadas na aula 
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. Gestão sustentável 
dos recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Compreender a 
classificação dos recursos 
naturais  

14. Compreender o modo 
como são explorados e 
transformados os recursos 
naturais  

 

 

 

 

 

15. Relacionar o papel dos 
instrumentos de 
ordenamento e gestão do 
território com a proteção e a 
conservação da Natureza  

16. Integrar conhecimentos 
de ordenamento e gestão do 
território  

17. Relacionar a gestão de 
resíduos e da água com o 
desenvolvimento 
sustentável  

 

Aquecimento global 
- Causas naturais 
- Causas antrópicas 
- Consequências do aquecimento global 

- Destruição da camada de ozono 
- O que é a camada de ozono? 
 
Desflorestação  
- Causas da desflorestação 

- Consequências da desflorestação 
- Estratégias de recuperação 
 
Invasões biológicas 

- Espécies invasoras em Portugal 
 
Recursos naturais 
- Como é que podemos classificar os recursos naturais? 

- Recursos minerais 
- Recursos hídricos 
- Recursos energéticos 
 

Recursos não renováveis 
- Petróleo e gás natural 
- Carvão e energia nuclear 
 
Recursos renováveis 

- Energia eólica e energia hídrica 
- Energia solar e biomassa 
- Energia geotérmica e hidrogénio 
 

Recursos biológicos 
- Produção de alimento 
- Agricultura 
- Produção animal 

- Pesca 
 

Ordenamento e gestão do território 
- Tipologias de áreas protegidas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável 

- Política dos 3 R’s 
- Gestão de resíduos urbanos 
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18. Relacionar o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico com a melhoria 
da qualidade de vida das 
populações humanas  

 

 

 

O desenvolvimento cientifico e tecnológico e a 

qualidade de vida das populações humanas 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplina: Ciências Naturais/ 3ºciclo 

 Aspetos possíveis de serem observados 

Nível 1 . Não comparece às aulas e mantém situação de faltas injustificadas. 

Nível 2 . Não atinge as metas curriculares e revela afastamento do esperado para este nível de ensino. 

. Desiste facilmente das tarefas ou acomoda-se a um resultado não satisfatório. 

. Nem sempre respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e tem dificuldade em 
manusear materiais simples de laboratório. 

.Não observa e interpreta os resultados de procedimentos experimentais realizados/apresentados. 

. Coopera e participa de forma desorganizada e tem dificuldade em exprimir-se oralmente e por escrito e 
ainda no uso de linguagem científica. 

. Nem sempre utiliza de forma correta as tecnologias de informação e comunicação. 

. Não revela sentido de responsabilidade e muitas vezes não cumpre as normas estabelecidas. 

. Ainda necessita de grande apoio, não decide autonomamente.  

Nível 3 . Atinge as metas curriculares consideradas essenciais com um grau de consecução satisfatório. 

. Revela algumas dificuldades na aquisição dos conhecimentos, mas manifesta interesse pelas atividades 
desenvolvidas na disciplina. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta de forma satisfatória os resultados de procedimentos experimentais 
realizados/apresentados. 

. Nem sempre coopera, nem participa organizadamente. 

. Revela alguma dificuldade na expressão oral e escrita e no uso de linguagem científica. 

. Utiliza de forma satisfatória as tecnologias de informação e comunicação. 

. Demonstra persistência embora nem sempre realize as tarefas corretamente. 

. Revela algum sentido de responsabilidade e habitualmente cumpre as normas estabelecidas. 

. Revela alguma autonomia. 

Nível 4 . Atinge as metas curriculares com um bom grau de consecução.  

. Revela facilidade na aquisição dos conhecimentos. 

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas e manifesta sentido de responsabilidade. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta bem os resultados de procedimentos experimentais realizados/apresentados. 

. Coopera e participa de forma organizada. 

. Usa linguagem científica e exprime-se oralmente e por escrito com facilidade,  

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. É persistente e empenha-se realizando bem as tarefas. 

. Revela autonomia e realiza tarefas por iniciativa própria. 

Nível 5 . Atinge as metas curriculares com um muito bom grau de consecução.  

. Revela um grande interesse e sentido de responsabilidade. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta plenamente os resultados de procedimentos experimentais 
realizados/apresentados. 

. Coopera e participa muito bem e de forma organizada. 

. Usa linguagem científica e exprime-se com correcção, oralmente e por escrito. 

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. É persistente e realiza bem as tarefas revelando grande empenhamento. 

. É autónomo e age a partir de decisões corretas. 

 


