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  CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES: CIÊNCIAS NATURAIS - 7º ANO 

 

Domínios / Subdomínios Objetivos gerais Conteúdos Programáticos  Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO  
 

 
 
 

 Dinâmica 
externa da 
Terra  

 
 

 
 Estrutura e 

dinâmica 

interna da 

Terra 
 

 

 

 

 

 Consequências 

da dinâmica 

interna da 

Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compreender a 
diversidade das paisagens 
geológicas  

2. Compreender os minerais 
como unidades básicas das 
rochas  

3. Analisar os conceitos e os 
processos relativos à 
formação das rochas 
sedimentares  

4. Compreender os 
fundamentos da estrutura e 
da dinâmica da Terra  

 

 

 

 

5. Aplicar conceitos relativos 
à deformação das rochas  

6. Compreender a atividade 
vulcânica como uma 
manifestação da dinâmica 
interna da Terra  

 

7. Interpretar a formação 
das rochas magmáticas  

Paisagens geológicas 
- O que são paisagens geológicas? 
- Paisagens magmáticas 

- Paisagens sedimentares 
- Paisagens metamórficas 
 
Rochas – testemunhos da atividade da Terra 
- O que são minerais? 

- Como se distinguem os minerais? 
 

Rochas  sedimentares 
- O que são rochas sedimentares? 

- Como se formam as rochas sedimentares? 
- Quais os diferentes tipos de rochas sedimentares? 
 
Deriva dos continentes e tectónica de placas 

- Como surgiram as primeiras explicações sobre o movimento 
dos continentes? 
- Hipótese da deriva dos continentes 
- Quais os argumentos apresentados por Wegener? 
- A exploração do fundo dos oceanos 

- Qual o contributo do paleomagnetismo para o estudo do 
mobilismo terrestre? 
- Teoria da tectónica de placas 
- Qual o mecanismo gerador do movimento das placas 

litosféricas? 
- Como se caracterizam os limites das placas litosféricas? 
 
Ocorrência de falhas e dobras 

- Como se formam as montanhas? 
- Quais são as deformações mais frequentes das rochas? 
 
Atividade vulcânica: riscos e benefícios 

- O que é um vulcão? 
- Qual a constituição de um vulcão? 
- Que tipos de materiais são emitidos pelos vulcões? 
- Como se caracterizam os diferentes tipos de erupções 
vulcânicas? 

- Manifestações secundárias do vulcanismo 
- Quais as consequências da actividade vulcânica? 
 
Rochas magmáticas 

- O que são rochas magmáticas? 
- Qual a relação entre a profundidade a que se dá o 
arrefecimento do magma e a textura das rochas magmáticas? 
- Qual a constituição das rochas magmáticas? 

Língua materna:  

. Utilização correta da Língua  
Portuguesa na forma oral e escrita  
. Identificação das ideias contidas nos  
diferentes tipos de discurso oral e  

escrito  
.Seleção e tratamento correto da  
informação  
 

 

Específicos da disciplina:  
  .Aquisição , interrpretação e compreensão 
dos conhecimentos programáticos 

 .Uso de terminologia adequada de natureza 
científica 
.Organização do Caderno Diário 
.Capacidade de procurar e selecionar 
informação necessária 

.Capacidade de equacionar e resolver 
problemas 
.Manifestação de persistência, esforço, 
iniciativa e criatividade 

.Manifestação de atitudes de 
responsabilidade e postura ativa face às 
tarefas 
 

 
Atitudes: 
 .Interiorização de  

valores morais e cívicos; 

.Cumprimento das regras estabelecidas 

.Capacidade de emitir Juízos de Valor; 

. Respeito pela opinião dos outros; 

. Postura na sala de aula; 

. Respeito pala diferença; 

. Assiduidade / Pontualidade; 

.Intervém oportunamente na aula; 

.Indica aspetos positivos e/ou dificuldades 
na realização dos trabalhos; 

.Dispõe do material necessário nas aulas; 

.Adota atitudes de cooperação e 
solidariedade; 

.Utiliza a autoavaliação para progredir nas 

suas aprendizagens; 

.Colabora de forma respeitosa e responsável 
na heteroavaliação. 

Fichas: 

 

- Diagnóstico 

 

- Formativas 

 

- Sumativas 

 

- Auto e heteroavaliação 

 

- Observação direta 

 

- Trabalhos de Grupo / 

Trabalho Autónomo, TPC 

 

- Relatórios 
 
- Caderno diário. 

 
-Observação/correção de 

trabalhos produzidos nas 
aulas ou fora delas. 
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 A Terra conta a 

sua história 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Compreender o 
metamorfismo como uma 
consequência da dinâmica 
interna da Terra  

9.Conhecer o ciclo das 
rochas  

 

10. Compreender que as 
formações litológicas em 
Portugal devem ser 
exploradas de forma 
sustentada  

 

11. Compreender a atividade 
sísmica como uma 
consequência da dinâmica 
interna da Terra  

12. Compreender a estrutura 
interna da Terra 

 

 

 

13. Compreender a 
importância dos fósseis para 
a reconstituição da história 
da Terra  

 

 

14. Compreender as grandes 
etapas da história da Terra  

 

 

 
 
Rochas  metamórficas 
- O que são rochas metamórficas? 

- Quais os tipos de metamorfismo? 
 
Ciclo das rochas 
- Como se processa o ciclo das rochas? 
 

 

 
Formações litológicas em Portugal 
- Quais as principais aplicações das rochas na sociedade? 

- Como se distribuem os diferentes  grupos de rochas em 
Portugal? 
 

Atividade sísmica: riscos e proteção das populações 

- Que testemunhos evidenciam a dinâmica da Terra? 
- O que são sismos? 
- Quanto tempo dura um sismo? 
- Como se registam os sismos? 

- Como avaliar os sismos? 
- Quais os riscos da actividade sísmica para as populações? 
- Quais as medidas preventivas a adotar? 
 
Contributo da ciência e da tecnologia para o estudo da 

estrutura interna da Terra 
- Qual o contributo da ciência e da tecnologia para o estudo 
da estrutura interna da Terra? 
 

Modelos propostos 
- Como é a estrutura interna da Terra? 
 
Os fósseis e a sua importância para a reconstituição da 

história da Terra 

- Onde está escrita a história da Terra? 
- O que são fósseis? 
- O que é a fossilização? 

- Quais são os principais processos de fossilização? 
- Quais as espécies que sobreviveram ao longo dos milénios? 
- Que informações nos dão os fósseis? 
 
Grandes etapas da história da Terra 

- Como datar os principais acontecimentos da história da 
Terra? 
- As eras geológicas 
- O que são as transgressões e regressões? 

- O mobilismo das placas litosféricas influenciou a vida no 

nosso planeta 
 
 

 

(1) Têm peso mais significativo as atividades 

realizadas na aula 
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 Ciência 

geológica e 

sustentabilidad

e da vida na 

Terra 

 

 

 

 

 

 

15. Compreender o 
contributo do conhecimento 
geológico para a 
sustentabilidade da vida na 
Terra  

 

 

 

 
Conhecimento geológico e sustentabilidade da vida na 
Terra 
 

- Qual a influência da acção antrópica sobre os componentes 
da Terra? 
- Qual o impacte do crescimento populacional no consumo de 
recursos, no ambiente e na sustentabilidade da vida na Terra? 
- Como explorar os recursos de forma sustentável? 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplina: Ciências Naturais/ 3ºciclo 

 Aspetos possíveis de serem observados 

Nível 1 . Não comparece às aulas e mantém situação de faltas injustificadas. 

Nível 2 . Não atinge as metas curriculares e revela afastamento do esperado para este nível de ensino. 

. Desiste facilmente das tarefas ou acomoda-se a um resultado não satisfatório. 

. Nem sempre respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e tem dificuldade em 
manusear materiais simples de laboratório. 

.Não observa e interpreta os resultados de procedimentos experimentais realizados/apresentados. 

. Coopera e participa de forma desorganizada e tem dificuldade em exprimir-se oralmente e por escrito e 
ainda no uso de linguagem científica. 

. Nem sempre utiliza de forma correta as tecnologias de informação e comunicação. 

. Não revela sentido de responsabilidade e muitas vezes não cumpre as normas estabelecidas. 

. Ainda necessita de grande apoio, não decide autonomamente.  

Nível 3 . Atinge as metas curriculares consideradas essenciais com um grau de consecução satisfatório. 

. Revela algumas dificuldades na aquisição dos conhecimentos, mas manifesta interesse pelas atividades 
desenvolvidas na disciplina. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta de forma satisfatória os resultados de procedimentos experimentais 
realizados/apresentados. 

. Nem sempre coopera, nem participa organizadamente. 

. Revela alguma dificuldade na expressão oral e escrita e no uso de linguagem científica. 

. Utiliza de forma satisfatória as tecnologias de informação e comunicação. 

. Demonstra persistência embora nem sempre realize as tarefas corretamente. 

. Revela algum sentido de responsabilidade e habitualmente cumpre as normas estabelecidas. 

. Revela alguma autonomia. 

Nível 4 . Atinge as metas curriculares com um bom grau de consecução.  

. Revela facilidade na aquisição dos conhecimentos. 

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas e manifesta sentido de responsabilidade. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta bem os resultados de procedimentos experimentais realizados/apresentados. 

. Coopera e participa de forma organizada. 

. Usa linguagem científica e exprime-se oralmente e por escrito com facilidade,  

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. É persistente e empenha-se realizando bem as tarefas. 

. Revela autonomia e realiza tarefas por iniciativa própria. 

Nível 5 . Atinge as metas curriculares com um muito bom grau de consecução.  

. Revela um grande interesse e sentido de responsabilidade. 

. Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório. 

. Observa e interpreta plenamente os resultados de procedimentos experimentais 
realizados/apresentados. 

. Coopera e participa muito bem e de forma organizada. 

. Usa linguagem científica e exprime-se com correcção, oralmente e por escrito. 

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. É persistente e realiza bem as tarefas revelando grande empenhamento. 

. É autónomo e age a partir de decisões corretas. 

 


