
Direção de Serviços da Região 

Alentejo 

Agrupamento de Escolas 

Manuel Ferreira Patrício 

 Departamento de Matemática e 

ciências experimentais 

 

 Disciplina de Ciências 

Naturais 

 

9 º Ano 
 

PLANIFICAÇÃO SÍNTESE ANUAL – Ano Letivo 2018/ 2019 

       

 

PERÍODO ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 

ELEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

1.ºP 
 

17/10/18  
a  

14/12/18  
 

13 semanas 
 

39 tempos 

Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
 
Subdomínio: Saúde individual e comunitária 
 
Conteúdos:  
1. Qual é a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da 
população? 
2. Quais são as estratégias de promoção da saúde? 
 

 

 
Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
 

Subdomínio: Organismo humano em equilíbrio 

 
Conteúdos: 
 
3. Quais são os níveis estruturais do corpo humano? 
4. Qual é a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo 
humano? 
5. Qual é a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano? 
6. Qual é a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano? 
7. Qual é a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano?  

 

 

 
 
 

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: VIVER MELHOR NA TERRA 
 

Subdomínio: Organismo humano em equilíbrio 
 
Conteúdos:  
 
8. Qual é a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano? 
9. Qual é a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema 
respiratório? 
10. Como se aplicam as medidas de suporte básico de vida? 
11. Qual é a importância da função excretora na regulação do organismo humano? 
12. Qual é o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano? 

 

 

 
3.ºP 

 
23/4/2019  

a  
14/6/2019  

 
7 semanas 

 
21 tempos 

 

Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
 

Subdomínio: Gestão sustentável dos recursos 
 
Conteúdos:  
 
13. Qual é o papel do sistema hormonal na regulação do organismo? 
14. Como funciona o sistema reprodutor humano? 
15. Qual é a importância do conhecimento genético? 

 
 


