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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 21/09 a 25/09 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

 

O que é a Física? 

 

 

 

Como elaborar 

um trabalho de 

pesquisa? 

 

A Física enquanto Ciência 

Objeto de estudo da Física 

Áreas de estudo da Física 

 

 

 

 

 

Computador e projetor 

Plataformas “Aula Digital” 

e “Escola Virtual” 

Quadro 

CRE 

Plataforma “Teams” 

 

Exploração de vídeos e animações. 

 

 

 

Análise do documento orientador: “Como elaborar 

um trabalho de pesquisa?” 

 

 

Introdução a 

conteúdos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

Aprendizagens essenciais – Objetivos essenciais de aprendizagem: Confrontar os alunos com os fenómenos científicos e a sua compreensão; discutir causas e 

efeitos que conduzem à interpretação e compreensão de leis; incentivar a leitura e a reflexão sobre artigos da atualidade relacionados com a ciência. 
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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 28/09 a 02/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

Como elaborar 

um trabalho de 

pesquisa? 

 

Astronomia: o 

seu início. 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva histórica da 

observação dos Céus 

(Kepler, Galileu, ...) 

 

Documento Orientador 

Computador e projetor 

Plataformas “Aula Digital” 

e “Escola Virtual” 

Quadro 

CRE 

Plataforma “Teams” 

 

Pedir aos alunos um trabalho de pesquisa onde 

descrevam as características de um planeta do 

Sistema Solar, ou, em alternativa, pesquisar vida e 

obra de um dos dois cientistas: Galileu ou 

Copérnico. 

 

Exploração de vídeos, animações e simulações. 

 

 

Introdução a 

conteúdos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Aprendizagens essenciais – Objetivos essenciais de aprendizagem: Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do 

conhecimento do Universo, através de pesquisa e seleção de informação. 
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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 06/10 a 09/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

 

Grandezas Físicas 

 

 

 

Unidades de 

medida 

 

 

O que é uma grandeza 

física. 

Diferentes grandezas 

físicas. 

 

O que é uma unidade de 

medida. 

As diferentes unidades de 

medida 

 

Ficha formativa 

Computador e projetor 

Plataformas “Aula Digital” 

e “Escola Virtual” 

Quadro 

CRE 

Plataforma “Teams” 

 

 

Exercícios de consolidação de conversão de 

unidades. (distância/tempo). 

 

Exploração de vídeos, animações e simulações. 

 

Ficha de consolidação a ser entregue pela 

plataforma “Teams”. 

 

Introdução a 

conteúdos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

 

 

 

Aprendizagens essenciais – Objetivos essenciais de aprendizagem: Usar e interpretar a linguagem simbólica da Física; interpretar o significado das unidades de 

distância/comprimento adequadas às várias escalas do Universo; converter medidas de distância e de tempo às respetivas unidades SI. 
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Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 12/10 a 16/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

     

       Espaço 

 

 

Constituição do universo 

 

 

 

 

 

 

 

Computador e projetor 

Plataformas “Aula Digital” 

e “Escola Virtual” 

Quadro 

CRE 

Plataforma “Teams” 

 

Exploração de vídeos, animações e simulações. 

 

Jogos didáticos. 

 

Quizz. 

 

 

 

 

Aprendizagens essenciais – Objetivos essenciais de aprendizagem: Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, construindo 

diagramas e mapas, através da recolha e sistematização de informação em fontes diversas; estabelecer relações entre as estruturas do Universo através da 

recolha de informação em fontes diversas e apresentar conclusões. 



 

 

 ESCOLA BÁSICA MARQUESA DE ALORNA 

 PLANIFICAÇÃO SEMANAL FÍSICO-QUÍMICA – 7º ANO 

2020/2021 

 

5 

 

 

Semanas de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

Semana: 19/10 a 23/10 

Tema Conteúdos Recursos e ferramentas Atividades Observações 

 

         Espaço 

 

Evolução do nosso 

conhecimento sobre o 

Universo 

 

Computador e projetor 

Plataformas “Aula Digital” 

e “Escola Virtual” 

Quadro 

CRE 

Plataforma de “Teams” 

 

Exploração de vídeos, animações e simulações. 

 

Jogos didáticos. 

 

Quizz. 

 

 

Aprendizagens essenciais – Objetivos essenciais de aprendizagem: Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do 

conhecimento do Universo, através da pesquisa e seleção de informação; descrever a origem e evolução do universo com base na teoria do Big Bang. 


