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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 21/09 a 25/09 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

Processoa vitais 

comuns aos seres 

 vivos

- Trocas nutricionais entre o 

organismo e o meio: nas 

plantas 

- Transmissão de vida: 

reprodução nas plantas 
 
 

 Manual e CA de 6ºano

 Computador

 PlataformaTeams

 Escola Virtual

 Aula digital

 Internet

 Fichas formativas

 Exploração do manual

Trabalhos de pesquisa autónomo individuais ou em 

 grupo a realizar através do Teams

 Exploração de conteúdos digitais

 Visitas de estudo virtuais

 

Aprendizagens essenciais - objetivos essenciais de aprendizagem: 

Explicar a importância da fotossíntese para a obtenção de alimento nas plantas relacionando os produtos da fotossíntese com a respiração celular; 
Explicar a influência de fatores que intervêm no processo fotossintético, através da realização de atividades experimentais, analisando criticamente 
o procedimento adotado e os resultados obtidos e integrando saberes de outras disciplinas;  
Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e medidas de conservação da floresta autoctóne; 
Identificar os principais órgãos constituintes da flor, efetuando registos de forma criteriosa;  
Reconhecer a importância dos agentes de polinização, da dispersão e da germinação das sementes na manutenção das espécies e equilíbrio dos 
ecossistemas.  
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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 28/09 a 02/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

Agressões do 
meio e 
integridade do 
organismo  

Os microrganismos 

 

 

 

 

 

 Manual e CA de 6ºano

 Teams

 Escola Virtual

 Internet

 

 Fichas formativas

 Elaboração de mapas de conceitos

Trabalhos de pesquisa autónomo individuais ou em 

 grupo a realizar a partir do Teams

 Exploração de conteúdos digitais

 Visitas de estudo virtuais
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Aprendizagens essenciais: 

Discutir a importancia da ciencia e da tecnologia na evolucao do microscopio e na descoberta dos microrganismos;  

Identificar diferentes tipos de microrganismos partindo da analise de informacao em documentos diversificados;  

Distinguir microrganismos patogenicos e microrganismos uteis ao ser humano, partindo de exemplos familiares aos alunos;  

Discutir a importancia da conservacao de alimentos na prevencao de doencas devidas a microrganismos;  

Relacionar a existencia de mecanismos de barreira naturais no corpo humano com a necessidade de implementar medidas de higiene que contribuam 

para a prevencao de doencas infeciosas;  

Discutir a importancia das vacinas e do uso adequado de antibioticos e de medicamentos de venda livr  

 

Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 06/10 a 09/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 
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Dinâmica externa 

 da Terra

Paisagens geológicas - introdução 

• Geologia e paisagens 
geológicas  

• Paisagens de rochas 
magmáticas 

 Manual e CA de 7ºano

 Teams

 Escola Virtual

 Internet

 

 Fichas formativas

 Elaboração de mapas de conceitos

Trabalhos de pesquisa autónomo individuais ou em 

 grupo a realizar a partir do Teams

 Exploração de conteúdos digitais

 Visitas de estudo virtuais

Breve introdução 

ao tema a 

desenvolver ao 

 longo do ano letivo

Aprendizagens essenciais: 
O que é a geologia. 
Compreender a diversidade das paisagens geológicas 
Identificar paisagens de rochas vulcânicas e paisagens de rochas plutónicas através das suas principais características. 
Exemplos de paisagens de rochas magmáticas em território português. 

 

 

 

 

Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 
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Semana: 12/10 a 16/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

Dinâmica externa 

 da Terra

Paisagens de rochas 
sedimentares 
 

 

 

 

 

 Manual e CA de 7ºano

 Teams

 Escola Virtual

 Internet

 

 Fichas formativas

 Elaboração de mapas de conceitos

Trabalhos de pesquisa autónomo individuais ou em 

 grupo a realizar a partir do Teams

 Exploração de conteúdos digitais

 Visitas de estudo virtuais

 

Aprendizagens essenciais: 

Descrever as principais características das paisagens de rochas sedimentares. 

Apresentar exemplos de paisagens sedimentares em Portugal. 

 

 

 

 



                    ESCOLA BÁSICA MARQUESA DE ALORNA 

                                                           PLANIFICAÇÃO SEMANAL CIÊNCIAS NATURAIS –    7.º ANO  2020/2021 

   

Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 19/10 a 23/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

Dinâmica externa 

 da Terra

Paisagens de rochas 
metamórficas 

 Manual e CA de 7ºano

 Teams

 Escola Virtual

 Internet

 

 Fichas formativas

 Elaboração de mapas de conceitos

Trabalhos de pesquisa autónomo individuais ou em 

 grupo a realizar a partir do Teams

 Exploração de conteúdos digitais

 Visitas de estudo virtuais

 

Aprendizagens essenciais: 

Referir as principais características das paisagens de rochas metamórficas. 

Indicar exemplos de paisagens de rochas metamórficas em território nacional. 
Identificar o tipo de paisagem existente na região onde a escola se localiza. 

 


