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PERÍODO ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 

ELEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

1.ºP 
 

17/10/18  
a  

14/12/18  
 

13 semanas 
 

39 tempos 

Domínio: TERRA – UM PLANETA COM VIDA 

 
Subdomínio: Sistema Terra: da célula à biodiversidade 
 
Conteúdos:  
 
1. O que faz da Terra um planeta com vida? 
2. Porque é a Terra um sistema capaz de gerar vida? 
3. Porque é a célula a unidade básica da biodiversidade? 

 
Domínio: SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Subdomínio: Ecossistemas 
 
Conteúdos:  
 
4. Quais são os níveis de organização biológica dos ecossistemas? 
5. Quais são as dinâmicas de interação entre os seres vivos e o ambiente? 
6. Qual é a importância das dinâmicas de interação entre os seres vivos? 
7. Qual é a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas? 
8. Qual é o papel dos ciclos de matéria nos ecossistemas? 
9. Como é que se relaciona o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a 
sustentabilidade do planeta 
10. Qual é o contributo da gestão dos ecossistemas para o desenvolvimento 
sustentável? 
11. Qual é a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas? 
12. Quais são as medidas de proteção dos ecossistemas? 

 

O caráter  continuo e 
sistemático  dos 
processos avaliativos 
será feito através da 
recolha de informação, 
utilizando uma variedade 
de procedimentos, 
técnicas e instrumentos 
adequados às finalidades 
que lhes presidem, à 
diversidade das 
aprendizagens, aos 
destinatários e às 
circunstâncias em que 
ocorrem. 

2.ºP 
 

3/1/2019 
 a  

5/4/2019  
 

13 semanas 
 

39 tempos 

Domínio: SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Subdomínio: Ecossistemas 
Conteúdos:  
 
7. Qual é a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas? 
8. Qual é o papel dos ciclos de matéria nos ecossistemas? 
9. Como é que se relaciona o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a 
sustentabilidade do planeta 
10. Qual é o contributo da gestão dos ecossistemas para o desenvolvimento 
sustentável? 
11. Qual é a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas? 
12. Quais são as medidas de proteção dos ecossistemas? 

 

3.ºP 
 

23/4/2019  
a  

14/6/2019  
 

8 semanas 
 

24 tempos 
 

Domínio: SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Subdomínio: Gestão sustentável dos recursos 
Conteúdos:  
 
13. Como são classificados os recursos naturais? 
14. Como são explorados e transformados os recursos naturais? 
15. Qual é o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território na 
proteção e conservação da Natureza? 
16. Como podem contribuir os cidadãos para o ordenamento e gestão do território? 
17. Como é que se relaciona a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento 
sustentável? 
18. Como é que se relaciona o desenvolvimento científico e tecnológico com a 
melhoria da qualidade de vida? 

 

 
 


