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DIMENSÕES 
DO P.A. TEMAS 

INDICADORES 
 (Indicadores do P.A e Aprendizagens Essenciais da disciplina) 

DESCRITORES  
Do P.A. 
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Terra em transformação 
- Dinâmica interna da Terra 
- Consequências da Dinâmica 
Interna da terra 
- A Terra conta a sua História 
- Ciência Geológica e 
Sustentabilidade da vida na Terra 

 
 

Terra – um planeta com 
vida 
- Sistema Terra: da célula à 
biodiversidade 

 
 

Sustentabilidade da Terra 
- Ecossistemas 
- Gestão sustentável dos recursos 

 
 

Viver melhor na Terra 
- Saúde individual e comunitária 
- Organismo humano em 
equilíbrio 
- Transmissão da vida 
 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento Interno; 
Adequa comportamentos em diferentes contextos; 
Trabalha em equipa;  
Interage com tolerância.  
Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Responsável / 
Autónomo 

 

Respeitador da 
diferença / do outro 

 

Cuidador de si e do 
outro  

 

Participativo / 
Colaborador 

 

Questionador 
 

Indagador / 
Investigador 

 

Sistematizador / 
organizador 

 

Conhecedor / sabedor/ 
culto / informado 

 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
 Criativo 

 

Crítico / analítico 
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Aprendizagens transversais 
 Seleciona e organiza a informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma; 

 Utiliza tecnologias digitais e constrói novos conhecimentos; 

 Constrói explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas; 
 Planeia e realiza atividades práticas diversificadas para responder a problemas formulados; 

 Constrói modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas 
transformações; 

 Reconhece que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da 
exploração de acontecimentos atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza;  

 Aplica as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos; 

 Formula e comunica opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 

 Articula saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 
 

 Compreende os fenómenos e os processos da dinâmica externa e interna da Terra; 

 Conhece a estrutura da Terra e as consequências da sua dinâmica interna: vulcanismo, sismos e 
deformações da litosfera; 

 Conhece as evidências que ajudam a contar a História da Terra; 

 Planeia e implementa investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação e no 
trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com as dinâmicas do 
planeta Terra e a sua história; 

 Assume atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a sustentabilidade da vida na Terra. 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: Avaliação diagnóstica; a avaliação assume um caráter essencialmente formativo e sistemático; avaliação sumativa. 

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS: Questionamento; Observação que incide nos processos e nos produtos de aprendizagem; Individual e em grupo (par ou até 5 elementos); Participação e qualidade nas atividades do PAA; 

Autoavaliação e Heteroavaliação (avaliação entre pares). 

INSTRUMENTOS: Listas de verificação; Testes com questões de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de construção; Questões de aula; Relatórios de visitas de estudo e de trabalho 

laboratorial/experimental; Apresentações orais; Portefólio de Notícias; Trabalhos científicos; Trabalho de Projeto; e outros que se considerem relevantes. 
P.A. – Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória; (*) As ponderações podem ser ajustadas a alunos em particular e/ou a turmas com maior insucesso.  


