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  CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES: CIÊNCIAS NATURAIS - 9º ANO 

 

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

Avaliação 

 
VIVER MELHOR NA 
TERRA  
 
 
 

 
 
 
. Saúde individual e 
comunitária  
 

 
. Organismo humano 
em equilíbrio 
 
 
 

. Transmissão da vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Compreender a 
importância da saúde 
individual e comunitária na 
qualidade de vida da 
população 

 

 

2. Sintetizar as estratégias 
de promoção da saúde 

 

3. Conhecer os distintos 
níveis estruturais do corpo 
humano 

 

4. Compreender o 
funcionamento do sistema 
reprodutor humano 

 

 

5. Compreender a 
importância do 
conhecimento genético 

 

 

 

Saúde e qualidade de vida da população 
- Saúde e qualidade de vida 
- Indicadores de saúde 

- Doença e causas de doença 
- Os antibióticos 
- Doenças não transmissíveis (DNT) 
- Fatores de risco 
- Determinantes da saúde 

 
Promoção da saúde 

- A sociedade de risco 
- Ações de promoção da saúde 

- Genética, ambiente e estilos de vida 
 
 
 

Estrutura do corpo humano 
- Regulação do meio interno 
- Estrutura e composição do corpo humano 
- Ciência, tecnologia e corpo humano 
 

 
 
O sistema reprodutor 
- Estrutura e função dos órgãos reprodutores 

- As células sexuais 
- Ciclos ovárico e uterino 
- As hormonas sexuais 
- Da fecundação ao nascimento 

- Doenças e saúde do sistema reprodutor 
 
 
A genética 

- Genética e hereditariedade 
- Cromossomas e genes 
- Transmissão de características hereditárias 
- Diversidade genética 
- Aplicações da genética 

 
 
 
 

 
 
 
 

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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. Organismo humano 
em equilíbrio 
(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Compreender a 
importância de uma 

alimentação saudável no 

equilíbrio do organismo 
humano 

 

7. Compreender a 
importância do sistema 
digestivo para o equilíbrio 

do organismo humano 

 

8. Analisar a importância do 
sangue para o equilíbrio do 
organismo humano  

 

9. Sintetizar a importância 
do sistema cardiovascular no 
equilíbrio do organismo 
humano 

 

10. Analisar a importância 
do sistema linfático no 
equilíbrio do organismo 
humano 

11. Analisar a influência do 
ambiente e dos estilos de 
vida no sistema respiratório 

 

 

12. Aplicar medidas de 

suporte básico de vida 

 

 
 
Alimentação saudável 
- Alimentos e nutrientes 

- Funções dos nutrientes 
- Carência de nutrientes 
- Distúrbios alimentares 
- Alimentação saudável 
-Alimentação e prevenção de doenças 

 
O sistema digestivo 
- Nutrição e metabolismo celular 
- Órgãos e funções do sistema digestivo 

- Digestão e absorção 
- Doenças e saúde do sistema digestivo 
 
 

 
O sangue 
- Constituição e funções do sangue 
- As análises ao sangue 

- Defesas do organismo 
- Grupos sanguíneos 
 
 
O sistema cardiovascular 

- Constituição do sistema cardiovascular 
- Estrutura e função do coração 
- O ciclo cardíaco 
- Vasos sanguíneos 

- Circulação do sangue 
- Doenças e saúde do sistema cardiovascular 
 
O sistema linfático 

- A linfa 
- Estrutura e funções do sistema linfático 

- Doenças e saúde do sistema linfático 
 

 
O sistema respiratório 
- Constituição do sistema respiratório 
- Funções do sistema respiratório 
- Ventilação pulmonar 

- Trocas gasosas 
- Doenças e saúde do sistema respiratório 
 
 

 
Suporte básico de vida (SBV) 

- Cadeia de sobrevivência 
- Procedimentos de suporte básico de vida 

- Obstrução da via aérea 
- Posição lateral de segurança (PLS) 

(1) Têm peso mais significativo as atividades 

realizadas na aula 
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13. Compreender a 
importância da função 

excretora na regulação do 

organismo humano 

 

14. Analisar o papel do 
sistema nervoso no 
equilíbrio do organismo 
humano 

 

15. Sintetizar o papel do 
sistema hormonal na 
regulação do organismo 

 

 

 
Os sistemas excretores 
- Constituição e funções do sistema urinário 
- Estrutura e função do rim 

- Doenças e saúde do sistema urinário 
- Estrutura e funções da Pele 
- Doenças e saúde da pele 
 
 

O sistema nervoso 
- Constituição do sistema nervoso 
- O neurónio e a transmissão nervosa 
- Funcionamento do sistema nervoso 

- Doenças e saúde do sistema nervoso 
 
 
 

O sistema hormonal 
- Glândulas e hormonas 
- Constituição do sistema hormonal 
- Funcionamento do sistema hormonal 

- Doenças e saúde do sistema hormonal 
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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. 

 


