
 

 

PLANIFICAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 5º ANO 

1º PERÍODO               ANO LETIVO 2019/2020 

Competên-
cias 

Domínios/ 
/Ponderação 

Áreas de 
competênci
a do perfil 

(descritores 
do perfil) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores 

de 
desempenho 

Instrumentos de 
avaliação 
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A ÁGUA, O AR, 

AS ROCHAS E O 

SOLO – 

MATERAIS 

TERRESTRES 

• A importância das 
rochas e do solo na 
manutenção da vida -  
18% 
 
- A Terra, um planeta 
especial 
 
- O solo, suporte de 
vida. 
 
- Rochas e minerais 

 
 

 
 
 

 

Anexo 1 
  

• Relacionar a existência de vida na Terra com algumas 

características do planeta (água líquida, atmosfera 

adequada e temperatura amena); 

• Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, 

explorando exemplos locais ou regionais, a partir de dados 

recolhidos no campo; 

• Identificar os subsistemas terrestres em documentos 

diversificados e integrando saberes de outras disciplinas 

(ex.: História e Geografia de Portugal); 

• Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de rochas 

de cada grupo (magmáticas, metamórficas e 

sedimentares); 

• Explicar a importância dos agentes biológicos e 

atmosféricos na génese do solo, indicando os seus 

constituintes, propriedades e funções; 

• Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo 

nas atividades humanas, com exemplos locais ou regionais; 

 

Anexo 2 

 

 
- Fichas de 
avaliação. 

 
- Questões de aula 

 
- Participação oral 

 
- Trabalhos 
apresentados 

 
- Contributos 
dados para as 
atividades de 
articulação 
curricular 

 
- Planos individuais 

de trabalho 

 
- Autoavaliação 

 



 

 

1º PERÍODO  (CONTINUAÇÃO)           ANO LETIVO 2019/2020 

Competên-
cias 

Domínios/ 
/Ponderação 

Áreas de 
competênci
a do perfil 

(descritores 
do perfil) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores 

de 
desempenho 

Instrumentos de 
avaliação 

C
o

n
h
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im
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s 

C
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es

 
A
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d
es
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o
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s 

 

 • A importância da 
água para os seres 
vivos - 13% 

 
- A água e os seres 
vivos. 
 
- A água e a atividade 
humana. 
 

 

Anexo 1 
  

•Interpretar informação diversificada sobre a 

disponibilidade e a circulação de água na Terra, 

valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: História e 

Geografia de Portugal); 

• Identificar as propriedades da água, relacionando-as com a 

função da água nos seres vivos; 

• Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) 

de água imprópria para consumo (salobra e inquinada), 

analisando questões problemáticas locais, regionais ou 

nacionais; 

• Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a 

importância da água para a saúde humana; 

• Discutir a importância da gestão sustentável da água ao 

nível da sua utilização, exploração e proteção, com 

exemplos locais, regionais, nacionais ou globais; 

Identificar as propriedades do ar e os seus constituintes, 

explorando as funções que desempenham na atmosfera 

terrestre; 

Anexo 2 

 
 

- Fichas de 
avaliação. 

 
- Questões de aula 

 
- Participação oral 

 
- Trabalhos 
apresentados 

 
- Contributos 
dados para as 
atividades de 
articulação 
curricular 

 
- Planos individuais 

de trabalho 
 
- Autoavaliação 

• A importância do ar 
para os seres vivos – 
9% 
- A atmosfera e os 
seres vivos. 

 
 

• Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas 

na qualidade do ar e sobre medidas que contribuam para a 

sua preservação, com exemplos locais, regionais, nacionais ou globais e 

integrando saberes de outras disciplinas (ex.: 

História e Geografia de Portugal). 



 

 

2º PERÍODO                ANO LETIVO 2019/2020 

Competên-
cias 

Domínios/ 
/Ponderação 

Áreas de 
competênci
a do perfil 

(descritores 
do perfil) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores 

de 
desempenho 

Instrumentos de 
avaliação 
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 DIVERSIDADE DE 

SERES VIVOS E SUAS 
INTERAÇÕES COM O 

MEIO 

• Diversidade nos 
animais – 35% 
- Os animais nos seus 
ambientes. 
- Regimes alimentares 
dos animais. 
-Reprodução nos 
animais. 
- Influência dos fatores 
abióticos nos animais. 
- Proteção da 
biodiversidade animal. 

 

Anexo 1 
  

• Relacionar as características (forma do corpo, revestimento, órgãos de 

locomoção) de diferentes animais com o meio onde vivem; 

• Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com o 

respetivo habitat, valorizando saberes de outras disciplinas 

(ex.: História e Geografia de Portugal); 

• Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos 

animais na transmissão de características e na continuidade das espécies; 

• Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na 

reprodução de alguns seres vivos e a sua importância para a evolução das 

espécies; 

• Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos; 

Interpretar informação sobre animais que passam por 

metamorfoses completas durante o seu desenvolvimento; 

• Identificar adaptações morfológicas e comportamentais dos 

animais e as respetivas respostas à variação da água, luz e 

temperatura; 

  

 
 

- Fichas de 
avaliação. 

 
- Questões de aula 

 
- Participação oral 

 
- Trabalhos 
apresentados 

 
- Contributos 
dados para as 
atividades de 
articulação 
curricular 

 
- Planos individuais 

de trabalho 
 

- Autoavaliação 

• Diversidade nas 
plantas - 9% 
 
- Influência dos fatores 
abióticos nas plantas. 
 

• Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura 

no desenvolvimento das plantas; 

• Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e 

nacional, apresentando exemplos de relações entre a flora 



 

 

3º PERÍODO              ANO LETIVO 2019/2020 

Competên-
cias 

Domínios/ 
/Ponderação 

Áreas de 
competênci
a do perfil 

(descritores 
do perfil) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores 

de 
desempenho 

Instrumentos de 
avaliação 
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- Proteção da 

biodiversidade vegetal. 

 
 

Anexo 1 
  

e a fauna nos diferentes habitats; 

• Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas 

consequências para a biodiversidade local; 

• Formular opiniões críticas sobre ações humanas que 

condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua 

preservação. 

• Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da 

vida selvagem. 

Anexo 2  

 
 

- Fichas de 
avaliação. 

 
- Questões de aula 

 
- Participação oral 

 
- Trabalhos 
apresentados 

 
- Contributos 
dados para as 
atividades de 
articulação 
curricular 

 
- Planos individuais 

de trabalho 
 

- Autoavaliação 

 

UNIDADE NA 
DIVERSIDADE DE 

SERES VIVOS 

• Célula – unidade 
básica de vida - 11% 
- A descoberta do 
mundo invísivel. 
- A célula,unidade 
básica de vida. 
 
• Diversidade a partir 
da unidade – níveis de 
organização 
hierárquica – 5% 
- Classificação de seres 
vivos. 

• Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos e 

distinguir diferentes tipos de células e os seus principais 

constituintes; 

•Discutir a importância da ciência e da tecnologia na 

evolução do conhecimento celular. 

 

 



 

 

ANEXO 1 

PERFIL DE APRENDIZAGENS DOS ALUNOS – CIÊNCIAS NATURAIS (2.º ciclo)        Ano Letivo 2019/2020 
 

 
DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - descritores 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Aquisição de conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais – 60% 
5.º ano 
- A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERAIS TERRESTRES 
- DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO 
- UNIDADE NA DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS 

6.º ano 
- PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 
- AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO 

 

 

Não domina 

conhecimentos, 
informação e outros 

saberes sobre os 

temas/conteúdos 

das aprendizagens 

essenciais. 
 
 
 

 

Revela muitas 

dificuldades no domínio 

de conhecimentos, 
informação e outros 

saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens 

essenciais. 
 

Revela algum domínio 

de conhecimentos, 
informação e outros 

saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens 

essenciais. 
 

Revela bom domínio 

de conhecimentos, 
informação e outros 

saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens 

essenciais. 
 

Revela muito bom 

domínio de 

conhecimentos, 
informação e outros 

saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens 

essenciais. 
 

 

Capacidades e atitudes transversais – 40% 
- Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, 
integrando saberes prévios para construir novos 
conhecimentos. 
- Descrever e classificar entidades e processos com base em 

critérios, compreendendo a sua pertinência. 
- Construir explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de 
atividades 

práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, 
experimentais - planeadas para responder a problemas. 
- Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem 

estruturas e sistemas. 
- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com 

objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, através 
da 

exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a sua natureza. 
- Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas 

Não seleciona nem 

organiza informação. 
Não descreve nem 

classifica entidades 
ou processos. 
Não constrói 

explicações 
científicas baseadas 

em conceitos. 
Não constrói, usa, 
discute ou avalia 

modelos. 
Não desenvolve ou 

aplica competências 

em novos contextos. 
Não formula e 

comunica opiníões 

críticas e 

fundamentadas, 
oralmente e por 

escrito. 

Revela muita 
dificuldade: 

- na seleção e 
organização 

de informação; 
 

- na descrição e 

classificação de 
entidades ou processos; 

 

- na construção de 

explicações científicas 

baseadas em conceitos; 
 

- na construção, uso, 
discussão , ou avaliação 

de modelos; 
 

- no desenvolvimento e 

aplicação de 
competências em novos 

contextos; 

Revela alguma 

capacidade: 
- na seleção e 

organização de 
informação; 

 

- na descrição e 

classificação de 
entidades ou 

processos; 
 

- na construção de 

explicações científicas 

baseadas em conceitos; 
 

- na construção, uso, 
discussão , ou 

avaliação de modelos; 
 

- no desenvolvimento e 

aplicação de 
competências 

Revela boa capacidade: 

- na seleção e 

organização de 

informação; 
 

- na descrição e 

classificação de 
entidades ou 

processos; 
 

- na construção de 

explicações científicas 

baseadas em conceitos; 
 

- na construção, uso, 
discussão , ou 

avaliação de modelos 
; 

- no desenvolvimento e 

aplicação de 

competências em 
novos contextos; 

Revela muito boa 

capacidade: 
- na seleção e 
organização 

de informação; 
 

- na descrição e 

classificação de 
entidades ou 

processos; 
 

- na construção de 

explicações científicas 

baseadas em conceitos; 
 

- na construção, uso, 
discussão , ou 

avaliação de modelos; 
 

- no desenvolvimento e 

aplicação de 
competências 



 

 

atuais 

e em novos contextos. 
- Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 
- Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar 

temáticas de Ciências Naturais. 
- Interpretar problemáticas do meio com base em 
conhecimentos 

adquiridos. 
- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à 

melhoria das condições de vida e da saúde individual e coletiva 
 
 
 
 
 
 
 

Não integra saberes 

para aprofundar 
temas de ciências 

naturais; 
 

Não desenvolve uma 

atitude crítica e 

construtiva que 

conduza à melhoria 
das condições de 

vida. 
 

 

- na formulação e 

comunicação de opiniões 

críticas e 
fundamentadas, 

oralmente e por escrito; 
 

- na integração de sabers 

para aprofundar temas 
de ciências naturais; 

 

- no desenvolvimento de 

uma atitude crítica e 

construtiva que conduza 
à melhoria das condições 

de vida. 
 

em novos contextos; 
 

- na formulação e 

comunicação de 
opiniões críticas e 
fundamentadas, 
oralmente e por 

escrito; 
 

- na integração de 
sabers para aprofundar 

temas de ciências 
naturais; 

 

- no desenvolvimento 
de uma atitude crítica e 

construtiva que 
conduza à melhoria das 

condições de vida. 
 

- na formulação e 

comunicação de 
opiniões críticas e 
fundamentadas, 
oralmente e por 
escrito; 
 

- na integração de 

saberes para 
aprofundar temas de 
ciências naturais; 
 

- no desenvolvimento 
de uma atitude crítica e 

construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida. 

 

em novos contextos; 
 

- na formulação e 

comunicação de 
opiniões críticas e 
fundamentadas, 
oralmente e por 

escrito; 
 

- na integração de 
sabers para aprofundar 

temas de ciências 
naturais; 

 

- no desenvolvimento 
de uma atitude crítica e 

construtiva que 
conduza à melhoria das 

condições de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS 2019-2020 – 2º Ciclo 
 

 

 
DOMÍNIOS 

(TEMAS 
ORGANIZADORES) 

 
CAPACIDADES E ATITUDES TRANSVERSAIS 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

(legenda) 

 
DOMÍNIO DE 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

 
 

Aquisição de 

conhecimento, 
informação e outros 

saberes, relativos 
aos 

temas/conteúdos 
das 

aprendizagens 

essenciais - 60% 

5.º ano 
A ÁGUA, O AR, 

AS ROCHAS E O SOLO – 
MATERAIS TERRESTRES 
DIVERSIDADE DE SERES 

VIVOS E SUAS 
INTERAÇÕES 
COM O MEIO 
UNIDADE NA 
DIVERSIDADE 

DOS SERES VIVOS 
 
 

Aquisição de 

conhecimento, 
informação e outros 

 

- Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para 
construir novos conhecimentos. 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado(A, B, G, I, J), 
Questionador (A, F, G, I, J); Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J) 

- Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua 
pertinência. 
Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

- Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, 
experimentais - planeadas para responder a problemas. 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado(A, B, G, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); 

Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

- Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas. 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H); Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, F); Comunicador (A, B, D, E, H) 

- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 
sua natureza. 
Indagador/ 

Investigador (C, D, F, H, I); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J), Questionador (A, F, 
G, I, J) 

- Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. Criativo (A, 
C, D, J); 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

- Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 

 
- Fichas de avaliação. 

 
- Questões de aula 

 
- Participação oral 

 
- Trabalhos 
apresentados 

 
- Contributos dados 
para as atividades de 
articulação curricular 

 
- Planos individuais de 
trabalho   

 
 - Autoavaliação 

 

 
A- Linguagens e textos 

  
B-  Informação e 

Comunicação 
 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 

 
D- Pensamento crítico e 

criativo 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 

 
F- Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 
 
G- Bem-estar, saúde e 

ambiente 
 
H- Sensibilidade estética e 

artística 
 

I- Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
J-  Consciência e domínio do 

corpo 



 

 

saberes, relativos 
aos 

temas/conteúdos 
das 

aprendizagens 

essenciais - 60% 

6.º ano 
PROCESSOS VITAIS 

COMUNS AOS SERES 
VIVOS 

AGRESSÕES DO MEIO E 
INTEGRIDADE DO 

ORGANISMO 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado(A, B, G, I, J); Comunicador (A, 
B, D, E, H); Criativo (A, C, D, J) 

- Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); 
Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); Sistematizador/organizador(A, 
B, C, I, J) 

- Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/ 
Investigador (C, D, F, H, I) 

- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da 
saúde individual e coletiva. 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H); Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J); Cuidador 
de si e do outro (B, E, F, G); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Distribuição de Conteúdos por Período 

1º 
Período 
39 x 50 

min 
(35 + 4) 

Apresentação/ Organização do caderno diário/Indicações gerais 2 x 50 min 

A importância das rochas e do solo na manutençao da vida  

A Terra, um planeta especial. 6 x 50 min 

O solo, suporte de vida. 7x 50 min 

Rochas e minerais 4 x 50 min 

  

A importância da água para os seres vivos   

A água e os seres vivos. 7 x 50 min 

A água e a atividade humana. 5 x 50 min 

A importância do ar para os seres vivos  

A atmosfera e os seres vivos. 9 x 50 min 

  

Avaliação (Diagnóstica, Formativa, Sumativa, Autoavaliação) 4 x 50 min 

2º 

Período 

44 x 50 

min 

(34 + 10) 

Diversidade nos animais   

Os animais nos seus ambientes. 9 x 50 min 

Regimes alimentares dos animais. 6 x 50 min 

Reprodução nos animais. 8 x 50 min 

Influência dos fatores abióticos nos animais. 4 x 50 min 

Proteção da biodiversidade animal. 5 x 50 min 

Diversidade nas plantas   

Influência dos fatores abióticos nas plantas. 5 x 50 min 

  

Avaliação (Diagnóstica, Formativa, Sumativa, Autoavaliação)  4 x 50 min 

 

 

 



 

 

 

3º 

Período 

32 x 50 

min 

(28 + 4) 

Proteção da biodiversidade vegetal. 4 x 50 min 

  

Célula – unidade básica de vida   

A descoberta do mundo invisível. 5 x 50 min 

A célula, unidade básica de vida. 5 x 50 min 

  

Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica   

Classificação de seres vivos. 5 x 50 min 

  

Avaliação (Diagnóstica, Formativa, Sumativa, Autoavaliação) 
 

4 x 50 min 

 

A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS TERRESTRES – 40% 

18% - A importância das rochas e do solo na manutenção da vida 

13% - A importância da água para os seres vivos 

9% - A importância do ar para os seres vivos 

DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO –  44% 

35% - Diversidade nos animais  

9% - Diversidade nas plantas 

UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS – 16% 

11% - Célula – unidade básica de vida 

5% - Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica 

DOMÍNIOS = 40%  + 44% + 16 %  = 100% 

 


