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Departamento MCE 
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/
…) 

Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, capacidades e 

atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

 
Dinâmica externa da Terra 

 
Paisagens geológicas  
 
 
Os minerais e as rochas 

 
 
 

 
Rochas sedimentares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura e dinâmica 
interna da Terra 

 
Fundamentos da estrutura 
e da dinâmica da Terra 
 
 
 

● Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de 

um curso de água (transporte e deposição de materiais), 

relacionando as observações efetuadas com 

problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA. 

-Explicar processos envolvidos na formação de rochas 

sedimentares (sedimentogénese e diagénese) 

apresentados em suportes diversificados (esquemas, 

figuras, textos). 

● Distinguir rochas detríticas, de 

quimiogénicas e de biogénicas em amostras de mão. 

● Relacionar diferentes tipos de paisagens sedimentares 

com factores que condicionam a sua formação, partindo 

de exemplos existentes em Portugal. 

 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 

 

● Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva 

Continental, explicitando os argumentos que a apoiaram 

e que a fragilizaram, tendo em conta o seu contexto 

histórico. 
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1.º P 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocorrência de falhas e 
dobras 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Discutir a importância da Ciência e da tecnologia para 

o conhecimento da morfologia e da expansão dos 

fundos oceânicos. 

● Relacionar a expansão e destruição dos fundos 

oceânicos com os limites tectónicos e as placas 

tectónicas, bem como com a constância do volume e da 

massa da Terra. 

● Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, 

relacionando a idade e o paleomagnetismo das rochas 

que os constituem com a distância ao eixo da dorsal 

médio oceânica. 

 

● Discutir a importância da Ciência e da tecnologia para 

o conhecimento da morfologia e da expansão dos 

fundos oceânicos. 

 

● Relacionar a expansão e destruição dos fundos 

oceânicos com os limites tectónicos e as placas 

tectónicas, bem como com a constância do volume e da 

massa da Terra. 

● Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, 

relacionando a idade e o paleomagnetismo das rochas 

que os constituem com a distância ao eixo da dorsal 

médio oceânica. 

● Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), 

tendo em conta o comportamento dos materiais (dúctil 

e frágil) e o tipo de forças a que são sujeitos, 

relacionando-as com a formação de cadeias 

montanhosas e vales. 

● Distinguir comportamento frágil de comportamento 

dúctil, em materiais diversos, com base numa atividade 

prática laboratorial., valorizando a interdisciplina. 

● Identificar, em esquema e imagem, as deformações 

observadas nas rochas existentes nas paisagens. 

 
 
 

Consequências da 
dinâmica interna da Terra 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

 

● Planificar e implementar atividades 
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2.ºP 



 

Atividade vulcânica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rochas magmáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rochas metamórficas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciclo das rochas 
 
 

laboratoriais/experimentais tendo como objetivo 

simular aspetos de atividade vulcânica, analisando 

criticamente o procedimento adotado e os resultados 

obtidos. 

 

● Identificar os principais aspetos de uma atividade 

vulcânica, em esquemas ou modelos, e estabelecendo 

as possíveis analogias com o contexto real em que os 

fenómenos acontecem. 

 

● Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos 

com as características do magma e o tipo de atividade 

vulcânica que lhes deu origem. 

 

● Distinguir diferentes manifestações de vulcanismo 

secundário. 

 

● Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo 

principal e secundário para as populações locais, bem 

como os contributos da ciência e da tecnologia para a 

sua previsão e minimização de riscos associados. 

 

 

● Identificar através da observação e caraterização de 

amostras de mão, diferentes tipos de rochas plutónicas 

(granito) e vulcânicas (basalto), relacionando as suas 

características com a sua génese. 

 

● Explicar a formação das rochas magmáticas plutónicas 

e vulcânicas, atendendo às condições de formação. 

 

● Identificar através da observação e caracterização de 

amostra de mão, diferentes tipos de rochas 

metamórficas 

(xisto, mármores e quartzitos). 

 

● Relacionar a pressão com a foliação (xistos) e a 

temperatura com a recristalização (mármore). 
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Exploração de recursos 
geológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade sísmica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

● Relacionar o tipo de estrutura que a rocha apresenta 

com o tipo de metamorfismo que lhe deu origem, em 

amostras de mão. 

 

 

● Identificar aspetos característicos de paisagens 

magmáticas. 

 

● Relacionar a morfologia das paisagens metamórficas 

com o tipo de rochas nelas existentes, com base em 

exemplos existentes em Portugal. 

 

● Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, 

integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, 

magmáticas e metamórficas e relacionando-os com as 

dinâmicas interna e externa da Terra. 

 

 

● Identificar os principais grupos de rochas existentes 

em Portugal em cartas geológicas simplificadas e 

reconhecer a importância do contributo de outras 

ciências para a compreensão do conhecimento 

geológico. 

 

● Relacionar algumas características das rochas e a sua 

ocorrência com a forma como o Homem as utiliza, a 

partir de dados recolhidos no campo. 

 

● Analisar criticamente a importância da ciência e da 

tecnologia na exploração sustentável dos recursos 

litológicos, partindo de exemplos teoricamente 

enquadrados em problemáticas locais, 

regionais,nacionais ou globais. 

 

 

● Explicar a ocorrência de sismos enquanto fenómeno 

de libertação de energia, resultante das propriedades 
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físicas dos materiais, no interior da Terra. 

 

● Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e 

intensidade de magnitude sísmica.  

 

● Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica 

Europeia.  

 

● Interpretar sismogramas e cartas de isossistas 

nacionais, valorizando o seu papel na identificação do 

risco sísmico de uma região. 

 

● Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, 

antes, durante e após um sismo, bem como a 

importância da ciência e da tecnologia na previsão 

sísmica. 

 

● Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no 

planeta Terra, tendo em conta os limites das placas 

tectónicas. 

 

 

● Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os 

métodos diretos e indiretos e com a sua importância 

para o conhecimento da estrutura interna da Terra, 

explicitando os contributos da ciência e da tecnologia 

para esse conhecimento. 

 

 

Estrutura interna da Terra 

 

 

 

 

 

 

A Terra conta a sua história 

 

 

● Discutir potencialidades e limitações dos métodos 

diretos e indiretos no conhecimento da estrutura 

interna da Terra. 

● Caraterizar, a partir de esquemas, a estrutura interna 

da Terra, com base nas propriedades físicas e químicas 

(modelo geoquímico e modelo geofísico). 

 

A Terra conta a sua história 
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3.º P 



Fósseis e sua importância 

para a reconstituição da 

história da Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes etapas da história 

da Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciência geológica e 

sustentabilidade da 

Vida na Terra 

 

Conhecimento geológico e 

sustentabilidade da vida na 

Terra 

 

 

 

● Simular, através de uma atividade laboratorial, a 

formação de fósseis e diferentes processos de 

fossilização, analisando criticamente o procedimento 

adotado e os resultados obtidos. 

 

● Identificar as principais etapas da formação de fósseis 

e estabelecer as possíveis analogias entre as mesmas e 

o contexto real em que os fenómenos acontecem. 

● Interpretar informação diversificada sobre diferentes 

tipos de fossilizações, partindo de questões 

teoricamente enquadradas. 

● Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos 

processos de fossilização para a reconstituição da 

história da vida na Terra. 

 

● Distinguir tempo histórico de tempo geológico em 

documentos diversificados, valorizando saberes de 

outras disciplinas. 

 

● Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de 

datação relativa e reconhecer a sua importância para a 

caracterização das 

principais etapas da história da Terra (eras geológicas). 

● Relacionar as diferentes etapas da história da Terra 

(eras geológicas) com o aparecimento, a evolução e a 

extinção dos principais grupos de animais e de plantas. 

 

 

Ciência geológica e sustentabilidade da 

vida na Terra 

 

● Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a 

ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas 

plantas que vivem nesse ambiente, partindo de 

questões problemáticas locais, regionais ou nacionais. 

 

Explicitar a importância do conhecimento geológico 

para a sustentabilidade da vida na Terra. 
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Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

Departamento MCE 
Manual 
adotado 

Antunes, Cristina; Bispo, Manuela; 
Guindeira, Paula. “Descobrir a Terra” 
– 1ª edição, Areal Editores, Porto 

Ensino Regular 

Grupo 
disciplinar 

520 – Bio/Geo Disciplina  Ciências Naturais Ano 8.º Docente Liliana Sobral 

 
 

Domínios de 
referência 

(Áreas temáticas) 

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 
N.º de 

aulas 
 

1- Sistema Terra: da 

célula à 

biodiversidade 

1.1. Condições da 

Terra que permitem 

a existência da vida 

1.2. A Terra como 

um sistema capaz de 

gerar vida  

1.3. A célula – 
unidade básica da 
biodiversidade 

- Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola 

(níveis de organização biológica, biodiversidade) a partir de dados 

recolhidos no campo. 

- Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, temperatura – 

com a sua influência nos ecossistemas, apresentando exemplos 

de adaptações dos seres vivos a esses fatores e articulando com 

saberes de outras disciplinas (ex.: Geografia). 

- Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos 

ecossistemas, em geral, e aplicá-la em exemplos da região 

envolvente da escola. 

- Distinguir interações intraespecíficas de interações 

interespecíficas e explicitar diferentes tipos de relações bióticas. 

Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais 

decorrentes de relações bióticas, avaliando as suas consequências 

nos ecossistemas 

- Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres 

predominantes na região envolvente da escola, indicando formas 

de transferência de energia. 

- Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes exemplos de 

teias alimentares. 

- Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que 

condicionem as teias alimentares, discutindo medidas de 

minimização dos mesmos nos ecossistemas. 

- Explicar o modo como as atividades dos seres vivos (alimentação, 

respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria e 

promovem a sua reciclagem nos ecossistemas. 

- Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e 

do oxigénio, com base em informação diversificada (notícias, 

esquemas, gráficos, imagens) e valorizando saberes de outras 

disciplinas (ex.: Geografia e Ciências Físico-Químicas). 

- Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca 

do modo como a ação humana pode interferir nos ciclos de matéria 

e afetar os ecossistemas. 

- Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos 

diversificados sobre sucessões ecológicas primárias e secundárias. 

- Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, 

justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as 

40 
1.º 
perío
do 



metas de um desenvolvimento sustentável. 

- Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu 

contributo para as necessidades humanas, bem como a 

importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. 

- Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem 

antrópica, identificando as causas das principais catástrofes de 

origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: 

Geografia). 

- Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios 

e as invasões biológicas podem afetar os ecossistemas. 

- Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos 

ecossistemas, partindo de problemáticas locais ou regionais e 

analisando criticamente os resultados obtidos. 

- Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de 

origem natural e de origem antrópica nos ecossistemas, em geral, 

e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular. 

 

2. Ecossistemas  

2.1. Níveis de 
organização dos 
ecossistemas  

2.2. Dinâmicas de 
interação – seres 
vivos e o ambiente  

2.3. Dinâmicas de 
interação entre os 
seres vivos 

2.4. A importância 
dos fluxos de energia 
na dinâmica dos 
ecossistemas  

2.5. A importância 
dos principais ciclos 
de matéria nos 
ecossistemas 

2.6. A importância do 
equilíbrio dinâmico 
dos ecossistemas 
para a 
sustentabilidade do 
planeta Terra.  

2.7. A gestão dos 
ecossistemas pode 
contribuir para 
alcançar as metas de 
um desenvolvimento 
sustentável?  

2.8. A influência das 
catástrofes no 
equilíbrio dos 
ecossistemas  

2.9. Medidas de 
proteção dos 
ecossistemas  

 

 

- Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola 

(níveis de organização biológica, biodiversidade) a partir de dados 

recolhidos no campo. 

- Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, temperatura – 

com a sua influência nos ecossistemas, apresentando exemplos 

de adaptações dos seres vivos a esses fatores e articulando com 

saberes de outras disciplinas (ex.: Geografia). 

- Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos 

ecossistemas, em geral, e aplicá-la em exemplos da região 

envolvente da escola. 

- Distinguir interações intraespecíficas de interações 

interespecíficas e explicitar diferentes tipos de relações bióticas. 

- Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais 

decorrentes de relações bióticas, avaliando as suas consequências 

nos ecossistemas 

- Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres 

predominantes na região envolvente da escola, indicando formas 

de transferência de energia. 

- Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes exemplos de 

teias alimentares. 

- Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que 

condicionem as teias alimentares, discutindo medidas de 

minimização dos mesmos nos ecossistemas. 

- Explicar o modo como as atividades dos seres vivos (alimentação, 

respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria e 

promovem a sua reciclagem nos ecossistemas. 

- Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e 

do oxigénio, com base em informação diversificada (notícias, 

esquemas, gráficos, imagens) e valorizando saberes de outras 

disciplinas (ex.: Geografia e Ciências Físico-Químicas). 

- Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca 

do modo como a ação humana pode interferir nos ciclos de matéria 

e afetar os ecossistemas. 

- Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos 

diversificados sobre sucessões ecológicas primárias e secundárias. 

- Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, 

justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as 

metas de um desenvolvimento sustentável. 
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- Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu 

contributo para as necessidades humanas, bem como a 

importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. 

- Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem 

antrópica, identificando as causas das principais catástrofes de 

origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: 

Geografia). 

- Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios 

e as invasões biológicas podem afetar os ecossistemas. 

- Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos 

ecossistemas, partindo de problemáticas locais ou regionais e 

analisando criticamente os resultados obtidos. 

- Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de 

origem natural e de origem antrópica nos ecossistemas, em geral, 

e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular. 

 

3.Gestão 
sustentável dos 
recursos 

3.1. A classificação 
dos recursos 
naturais  

3.2. A exploração e 
transformação dos 
recursos naturais 

3.3. Ordenamento e 
gestão do território – 
proteção e 
conservação da 
natureza  

3.4. Ordenamento e 
gestão do território – 
associações e 
organismos  

3.5. Gestão de 
resíduos e da água e 
o desenvolvimento 
sustentável  
3.6. O 
desenvolvimento 
científico e 
tecnológico e a 
melhoria da 
qualidade de vida 
das populações 
humanas 

- Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e 

recursos renováveis de recursos não renováveis. 

- Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos 

naturais, indicando as principais transformações dos recursos 

naturais. 

- Discutir os impactes da exploração/transformação dos recursos 

naturais e propor medidas de redução dos mesmos e de promoção 

da sua sustentabilidade. 

- Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do 

território com a proteção e a conservação da Natureza. 

- Sistematizar informação relativa a Áreas Protegidas em Portugal 

e no mundo, explicitando medidas de proteção e de conservação 

das mesmas. 

- Identificar algumas associações e organismos públicos de 

proteção e conservação da Natureza existentes em Portugal. 

- Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão 

sustentável de resíduos e propor medidas de redução de riscos e 

de minimização de danos na contaminação da água procedente da 

ação humana. 

- Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de 

um desenvolvimento sustentável. 

- Analisar criticamente os impactes ambientais, sociais e éticos de 
casos de desenvolvimento científico e tecnológico no 
desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida 
das populações humanas. 
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Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 
Departamento Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Manual 
adotado 
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Porto Editora 

Ensino Regular 

Grupo 
disciplinar 
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

Saúde e qualidade 
de vida da 
população 

 

 
 
Promoção da saúde 
 
 
 
 
 
Estrutura do corpo 
humano: 
 

 Alimentação 
saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguir saúde de qualidade de 
vida, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. 
 

Caracterizar as principais doenças 
provocadas pela ação de agentes 
patogénicos mais frequentes. 
 

Explicar o modo como as “culturas 
de risco” podem condicionar as 
medidas de capacitação das 
pessoas, pondo em causa a 
promoção da saúde. 
 

Relacionar os elementos químicos 
mais abundantes no corpo humano 
com as funções desempenhadas. 

 
Distinguir alimento de nutriente e 
nutriente orgânico de inorgânico, 
indicando as suas funções no 
organismo e identificando alguns 
nutrientes em alimentos. 

Explicar o modo como alguns  
distúrbios alimentares – anorexia 
nervosa, bulimia nervosa e 
compulsão alimentar – podem 
afetar o organismo humano. 

 
Relacionar a alimentação saudável 
com a prevenção de doenças da 
contemporaneidade, reconhecendo 
a importância da dieta 
mediterrânica na promoção da 
saúde. 
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1.º 
período 



 sistema 
digestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sangue 

 
 
 
 

 sistema 
cardiovascular 

 

Caracterizar as etapas da 
nutrição,  explicitando  a função 

do   sistema   digestivo   e   a sua 
relação com o metabolismo 

celular. 

 

Relacionar os órgãos do 

sistema digestivo e as 

respetivas glândulas anexas 

com as funções 

desempenhadas, explicitando 

as transformações físicas e 

químicas da digestão. 

 

Identificar os constituintes do 
sangue em preparações definitivas, 
relacionando-os com a função que 
desempenham no organismo. 

 

Identificar a morfologia e a anatomia 
do coração de um mamífero, 
explicitando os seus principais 
constituintes e as respetivas 
funções. 

 sistema 
cardiovascular 

 
 
 
 
 
 
 
 

 sistema 
linfático 

 

 sistema 
respiratório 

 
 
 
 

 suporte básico 
de vida 

 
 
 
 

 sistemas 
excretores 

 
 
 

Relacionar os constituintes do 
sistema cardiovascular com o ciclo 
cardíaco. 
 
Caracterizar a variação da 
frequência cardíaca e da pressão 
arterial em algumas atividades do 
dia a dia. 

 

Identificar os principais constituintes 
do sistema respiratório de um 
mamífero e as respetivas funções. 

 

Comparar a hematose alveolar 
com a hematose tecidular e 
reconhecer a sua importância no 
organismo. 

 

Explicar a importância da cadeia 
de sobrevivência no aumento da 
taxa de sobrevivência em 
paragem cardiovascular. 

 

Relacionar os constituintes do sistema 
urinário com a função que 
desempenham   e   caracterizar  a 

anatomia e a morfologia do rim de um    
mamífero,   explicitando   as funções 
desempenhadas pelos seus 
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2.º 
período 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sistema nervoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sistema 
hormonal 

constituintes. 

 

Relacionar as características da 
unidade funcional do rim com o 
processo de formação da  urina, 
identificando alguns fatores que 

condicionam a sua formação. 

 

Identificar os constituintes e as funções 
do sistema nervoso 
central e periférico e  relacionar 

a constituição do neurónio com o 
modo como ocorre a 
transmissão do impulso nervoso. 
 

Distinguir ato voluntário de ato 

reflexo, relacionando-os com o 
papel do sistema nervoso na 
regulação homeostática. 
 

Distinguir glândulas de hormonas 
e  de  células-alvo, identificando 

algumas   glândulas endócrinas 
(hipófise, hipotálamo, pâncreas/ilhéus 
de Langerhans, ovário, placenta,  
suprarrenal, testículo, tiróide) e as 
principais hormonas por elas 
produzidas. 
 

Explicar a importância do 

sistema neuro-hormonal no 

organismo e o contributo da 

ciência e da tecnologia na 

identificação de doenças 

associadas, discutindo medidas 

que podem contribuir para o seu 

bom funcionamento. 

 sistema 
reprodutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar as estruturas dos órgãos 
reprodutores humanos 
com as funções desempenhadas e   
explicar,   sumariamente,   os 
processos da espermatogénese e 

da oogénese. 

 
Caracterizar a coordenação ovárica 
e uterina, identificando o período 
fértil num ciclo 
menstrual. 
 

Distinguir as células 

reprodutoras humanas, a nível 

morfológico e a nível fisiológico, 

e o processo de fecundação do 

processo de nidação. 
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 A genética 
 
 

Discutir o papel da ciência e da 

tecnologia na identificação de 

infeções sexualmente 

transmissíveis e o contributo do 

cidadão na implementação de 

medidas que contribuam para o 

bom funcionamento do sistema 

reprodutor. 
 

Discutir o contributo da ciência 
e  da  tecnologia na  evolução do 

conhecimento   genético   e   das 
suas  aplicações  na  sociedade e 

interpretar  informação relativa 
a estruturas celulares 

portadoras de material genético. 

 

 
Explicar a relação entre os fatores 
hereditários, a informação genética 
e o modo como a reprodução 
sexuada condiciona a diversidade 
intraespecífica e a evolução das 
populações. 
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1. A Terra e os seus 
subsistemas em 
interação. 
1.1-Subsistemas 
terrestres: 

a) Geosfera 
b) Atmosfera 
c) Hidrosfera 
d) Biosfera 

1.2-Interação dos 
subsistemas 
2. As rochas, arquivos 
que relatam a História da 
Terra. 
2.1. Rochas 
       Sedimentares. 
2.2. Rochas 
       Magmáticas. 
2.3. Rochas 
       Metamórficas. 
2.4. Ciclo das Rochas. 
3.A medida do tempo e a 
idade da Terra. 
3.1. Idade relativa e idade 
radiométrica. 
3.2. Memória dos tempos 
geológicos. 
4.A Terra, um planeta em 
mudança. 
4.1. Princípios básicos do 
raciocínio geológico. 
4.1.1. O presente é a 
chave do passado 
(Atualismo Geológico). 
4.1.2.Processos violentos 
e tranquilos: Catastrofismo 

-Interpretar situações identificando exemplos 

de interações entre os subsistemas terrestres 
(atmosfera, biosfera, geosfera e hidrosfera). 
- Explicar o ciclo litológico com base nos 
processos de génese e características dos 
vários tipos de rochas, selecionando 
exemplos que possam ser observados em 
amostras de mão no laboratório e/ou no 
campo.  
-Utilizar princípios de raciocínio geológico 
(atualismo, catastrofismo e uniformitarismo) 
na interpretação de evidências de factos da 
história da Terra (sequências estratigráficas, 
fósseis, tipos de rochas e formas de relevo).  
-Interpretar evidências de mobilismo 
geológico com base na teoria da Tectónica 
de Placas (placa litosférica, limites 
divergentes, convergentes e 
transformantes/conservativos, rift e zona de 
subducção, dorsais e fossas oceânicas).  
-Distinguir processos de datação relativa de 
absoluta/ radiométrica, identificando 
exemplos das suas potencialidades e 
limitações como métodos de investigação em 
Geologia. 
- Relacionar a construção da escala do tempo 
geológico com factos biológicos e geológicos 
da história da Terra 

- Relacionar composição de lavas (ácidas, 

intermédias e básicas), tipo de atividade 
vulcânica (explosiva, mista e efusiva), 
materiais expelidos e forma de edifícios 
vulcânicos, em situações concretas/ reais. 
-Explicar (ou prever) características de 
magmas e de atividade vulcânica ativa com 
base na teoria da Tectónica de Placas. 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

9 
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e uniformitarismo. 
4.2. O mobilismo 
geológico. As placas 
tectónicas e os seus 
movimentos. 

 
1. Métodos para o 
estudo do interior da 
geosfera. 
 
2.Vulcanologia 
2.1. Conceitos básicos. 

2.2. Vulcões e tectónica 
de placas. 

2.3. Minimização de riscos 
vulcânicos – previsão e 
prevenção 
 
 
 
 
3. Sismologia. 
3.1. Conceitos básicos. 

3.2. Sismos e tectónicas 
de placas. 

3.3. Minimização de riscos 
sísmicos – previsão e 
prevenção. 

3.4. Ondas sísmicas e 
descontinuidades internas 
 
 
 
 

-Distinguir vulcanismo ativo de inativo, 
justificando a sua importância para o estudo 
da história da Terra.  
-Localizar evidências de atividade vulcânica 
em Portugal e os seus impactes 
socioeconómicos (aproveitamento 
geotérmico, turístico e arquitetónico).  
-Planificar e realizar atividades laboratoriais 
de simulação de aspetos de atividade 
vulcânica, identificando analogias e 
diferenças de escalas (temporal e espacial) 
entre os modelos e os processos geológicos.  
-Caracterizar as ondas sísmicas 
(longitudinais, transversais e superficiais) 
quanto à origem, forma de propagação, 
efeitos e registo 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
4. Estrutura Interna da 
Terra. 
4.1. Modelo segundo a 
composição química. 

4.2. Modelo segundo as 
propriedades físicas 
(litosfera, astenosfera, 
mesosfera e núcleo). 

4.3. Análise conjunta dos 
modelos anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Interpretar dados de propagação de ondas 
sísmicas prevendo a localização de 
descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e 
Lehman-Relacionar a existência de zonas de 
sombra com as características da Terra e das 
ondas sísmicas.  
-Determinar graficamente o epicentro de 
sismos, recorrendo a sismogramas 
simplificados.  
-Usar a teoria da Tectónica de Placas para 
analisar dados de vulcanismo e sismicidade 
em Portugal e no planeta Terra, 
relacionando-a com a prevenção de riscos 
geológicos.  
Discutir potencialidades e limitações dos 
métodos diretos e indiretos, geomagnetismo 
e geotermia (grau e gradiente geotérmicos e 
fluxo térmico) no estudo da estrutura interna 
da Terra.  
-Interpretar modelos da estrutura interna da 
Terra com base em critérios composicionais 
(crosta continental e oceânica, manto e 
núcleo) e critérios físicos (litosfera, 

7 
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1. Biosfera 
 
1.1. Diversidade 
 
1.2. Organização 
 
1.3-Extinção e 
conservação 

 
 
 
2. A célula 
 
2.1. Unidade estrutural e 
funcional 
 
2.2. Constituintes básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Obtenção de matéria 
pelos seres 
heterotróficos 
 
1.1.Unicelularidade vs 
pluricelularidade. 
 
1.2. Ingestão, digestão e 
absorção 
 
2. Obtenção de matéria 
pelos seres autotróficos. 
 
2.1. Fotossíntese. 
 
 
 
 
 

astenosfera, mesosfera, núcleo interno e 
externo).  
-Relacionar as propriedades da astenosfera 
com a dinâmica da litosfera (movimentos 
horizontais e verticais) e Tectónica de Placas.  
Realização 
 
-Relacionar a diversidade biológica com 
intervenções antrópicas que podem interferir 
na dinâmica dos ecossistemas (interações 
bióticas/ abióticas, extinção e conservação de 
espécies).  
-Sistematizar conhecimentos de hierarquia 
biológica (comunidade, população, 
organismo, sistemas e órgãos) e estrutura 
dos ecossistemas (produtores, consumidores, 
decompositores) com base em dados 
recolhidos em suportes/ambientes 
diversificados (bibliografia, vídeos, jardins, 
parques naturais, museus).  
-Distinguir tipos de células com base em 
aspetos de ultraestrutura e dimensão:  
-Caracterizar biomoléculas (prótidos, glícidos, 
lípidos, ácidos nucleicos) com base em 
aspetos químicos e funcionais 
(nomeadamente a função enzimática das 
proteínas), mobilizando conhecimentos de 
Química (grupos funcionais, nomenclatura). 
-Observar células e/ou tecidos (animais e 
vegetais) ao microscópio, tendo em vista a 
sua caracterização e comparação 
 
-Distinguir ingestão de digestão (intracelular e 
extracelular) e de absorção em seres vivos 
heterotróficos com diferente grau de 
complexidade (bactérias, fungos, 
protozoários, invertebrados, vertebrados). 
Interpretar o modelo de membrana celular 
(mosaico fluido) com base na organização e 
características das biomoléculas 
constituintes.   
-Relacionar processos transmembranares 
(ativos e passivos) com requisitos de 
obtenção de matéria e de integridade celular. 
Planificar e realizar atividades laboratoriais/ 
experimentais sobre difusão/ osmose, 
problematizando, formulando hipóteses e 
avaliando criticamente procedimentos e 
resultados.  
-Integrar processos transmembranares e 
funções de organelos celulares (retículo 
endoplasmático, complexo de Golgi, 
lisossoma, vacúolo digestivo) para explicar 
processos fisiológicos.   
-Aplicar conceitos de transporte 
transmembranar (transporte ativo, difusão, 
exocitose e endocitose) para explicar a 
propagação do impulso nervoso ao longo do 
neurónio e na sinapse.  
-Interpretar dados experimentais sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Transporte nas 
plantas 
 
1.1. Transporte no xilema. 
 
1.2. Transporte no floema 

 

fotossíntese (espetro de absorção dos 
pigmentos, balanço dos produtos das fases 
química e fotoquímica), mobilizando 
conhecimentos de Química (energia dos 
eletrões nos átomos, processos 
exoenergéticos e endoenergéticos). 
Interpretar dados experimentais sobre 
mecanismos de transporte em xilema e 
floema.   
 
-Explicar movimentos de fluidos nas plantas 
vasculares com base em modelos (pressão 
radicular; adesão-coesão tensão; fluxo de 
massa), integrando aspetos funcionais e 
estruturais.   
-Planificar e executar atividades laboratoriais/ 
experimentais relativas ao transporte nas 
plantas, problematizando, formulando 
hipóteses e avaliando criticamente 
procedimentos e resultados. 
-Relacionar características estruturais e 
funcionais de diferentes sistemas de 
transporte (sistemas abertos e fechados; 
circulação simples/ dupla 

 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 

 
 
 
2. O transporte nos 
animais 
 
2.1. Sistemas de 
transporte. 
 
2.2. Fluidos circulantes 

 
 
1-Fermentação 
 
 
2-Respiração aeróbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Trocas gasosas em 
seres multicelulares 
 
3.1-Nas plantas 
 
3.2-Nos animais 
 

 

-Relacionar características estruturais e 
funcionais de diferentes sistemas de 
transporte (sistemas abertos e fechados; 
circulação simples/ dupla incompleta/ 
completa) de animais (inseto, anelídeo, peixe, 
anfíbio, ave, mamífero) com o seu grau de 
complexidade e adaptação às condições do 
meio em que vivem.  
-Interpretar dados sobre composição de 
fluidos circulantes (sangue e linfa dos 
mamíferos) e sua função de transporte. 
 
-Interpretar dados experimentais relativos a 
fermentação (alcoólica, lática) e respiração 
aeróbia (balanço energético, natureza dos 
produtos finais, equação geral e glicólise 
como etapa comum), mobilizando 
conhecimentos de Química (processos 
exoenergéticos e endoenergéticos).  
-Relacionar a ultraestrutura de células 
procarióticas e eucarióticas (mitocôndria) com 
as etapas da fermentação e respiração.  
-Planificar e realizar atividades laboratoriais/ 
experimentais sobre metabolismo (fabrico de 
pão ou bebidas fermentadas por leveduras), 
problematizando, formulando hipóteses e 
avaliando criticamente procedimentos e 
resultados. 
-Interpretar dados experimentais sobre 
mecanismos de abertura e fecho de estomas 
e de regulação de trocas gasosas com o 
meio externo.  
-Observar estomas, realizando 
procedimentos laboratoriais e registos 
legendados das observações efetuadas.  
-Relacionar a diversidade de estruturas 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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respiratórias (tegumento, traqueias, 
brânquias, pulmões) dos animais (inseto, 
anelídeo, peixe, anfíbio, ave, mamífero) com 
o seu grau de complexidade e adaptação às 
condições do meio em que vivem. 
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Crescimento, 
renovação e 
diferenciação cellular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprodução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolução biológica 
 
 
 

- Caracterizar e distinguir os diferentes tipos de ácidos nucleicos em 

termos de composição, estrutura e função.  

- Explicar processos de replicação, transcrição e tradução e realizar 

trabalhos práticos que envolvam leitura do código genético. 

- Relacionar a expressão da informação genética com as 

características das proteínas e o metabolismo das células. 

- Interpretar situações relacionadas com mutações génicas, com 

base em conhecimentos de expressão genética. 

- Explicar o ciclo celular e a sequência de acontecimentos que 

caracterizam mitose e citocinese em células animais e vegetais e 

interpretar gráficos da variação do teor de ADN durante o ciclo 

celular. 

- Realizar procedimentos laboratoriais para observar imagens de 
mitose em tecidos vegetais. 
 
- Discutir potencialidades e limitações biológicas da reprodução 

assexuada e sua exploração com fins económicos. 

- Planificar e realizar procedimentos laboratoriais e/ou de campo 

sobre processos de reprodução assexuada (propagação vegetativa, 

fragmentação ou gemulação, esporulação). 

- Comparar os acontecimentos nucleares de meiose (divisões 

reducional e equacional) com os de mitose. 

- Relacionar o caráter aleatório dos processos de fecundação e 

meiose com a variabilidade dos seres vivos. 

- Identificar e sequenciar fases de meiose, nas divisões I e II. 

- Interpretar ciclos de vida (haplonte, diplonte e haplodiplonte), 

utilizando conceitos de reprodução, mitose, meiose e fecundação. 

- Explicar a importância da diversidade dos processos de reprodução 

e das características dos ciclos de vida no crescimento das 

populações, sua variabilidade e sobrevivência. 

- Realizar procedimentos laboratoriais para observar e comparar 
estruturas reprodutoras diversas presentes nos ciclos de vida da 
espirogira, do musgo/feto e de um mamífero. 
 
- Distinguir modelos (autogénico e endossimbiótico) que explicam a 

génese de células eucarióticas. 
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- Interpretar situações concretas à luz do Lamarckismo, do 

Darwinismo e da perspetiva neodarwinista. 

- Explicar situações que envolvam processos de evolução 

divergente/ convergente. 

- Explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias 
aceites pela comunidade científica. 

Evolução biológica 
 
 
 
 
 
Sistemática dos 
seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedimentação e 
rochas sedimentares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magmatismo e 
rochas magmáticas 

 

- Explicar situações que envolvam processos de evolução 

divergente/ convergente. 

- Explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias 
aceites pela comunidade científica. 
 

- Distinguir sistemas de classificação fenéticos de filogenéticos, 

identificando vantagens e limitações. 

- Caracterizar o sistema de classificação de Whittaker modificado, 

reconhecendo que existem sistemas mais recentes, nomeadamente 

o que prevê a delimitação de domínios (Eukaria, Archaebacteria, 

Eubacteria) 

- Explicar vantagens e limitações inerentes a sistemas de 
classificação e aplicar regras de nomenclatura biológica. 
 
 
- Explicar características litológicas e texturais de rochas 

sedimentares com base nas suas condições de génese. 

- Caracterizar rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas 

(balastro/conglomerado/brecha, areia/arenito, silte/siltito, 

argila/argilito, gesso, sal-gema, calcários, carvões), com base em 

tamanho, forma/origem de sedimentos, composição 

mineralógica/química. 

- Explicar a importância de fósseis (de idade/de fácies) em datação 

relativa e reconstituição de paleoambientes. 

- Aplicar princípios: horizontalidade, sobreposição, continuidade 

lateral, identidade paleontológica, interseção e inclusão.  

- Identificar laboratorialmente rochas sedimentares em amostras de 

mão e/ou no campo em formações geológicas. 

- Realizar procedimentos laboratoriais para identificar propriedades 

de minerais (clivagem, cor, dureza, risca) e sua utilidade prática. 

 

 

- Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas 

magmáticas com base nas suas condições de génese. 

- Classificar rochas magmáticas com base na composição química 

(teor de sílica), composição mineralógica (félsicos e máficos) e 

ambientes de consolidação. 

- Caracterizar basalto, gabro, andesito, diorito, riolito e granito (cor, 

textura, composição mineralógica e química). 

- Relacionar a diferenciação magmática e cristalização fracionada 

com a textura e composição de rochas magmáticas. 

- Distinguir isomorfismo de polimorfismo, dando exemplos de 

minerais (estrutura interna e propriedades físicas). 

- Identificar laboratorialmente rochas magmáticas em amostras de 

mão e/ou no campo em formações geológicas. 
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Deformação de 
rochas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploração 
sustentada de 
recursos geológicos 

 

- Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas 

metamórficas com base nas suas condições de génese. 

- Relacionar fatores de metamorfismo com os tipos (regional e de 

contacto) e características texturais (presença ou ausência de 

foliação) e mineralógicas de rochas metamórficas. 

- Caracterizar ardósia, micaxisto, gnaisse, mármore, quartzito e 

corneana (textura, composição mineralógica e química). 

- Identificar laboratorialmente rochas metamórficas em amostras de 

mão e/ou no campo em formações geológicas. 

 

- Distinguir recurso, reserva e jazigo, tendo em conta aspetos de 

natureza geológica e económica. 

- Interpretar dados relativos a processos de exploração de recursos 

geológicos (minerais, rochas, combustíveis fósseis, energia nuclear 

e energia geotérmica), potencialidades, sustentabilidade e seus 

impactes nos subsistemas da Terra. 

- Relacionar as características geológicas de uma região com as 

condições de formação de aquíferos (livres e cativos). 

- Analisar dados e formular juízos críticos, cientificamente 
fundamentados, sobre a exploração sustentável de recursos 
geológicos em Portugal. 

49 
3.º 
perío
do 

 



 
 

Planificação Anual – Resumo 
Ano letivo: 2021/2022 

 

Departamento 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Manual 
adotado 

Silva, A. D., et al. (2009). Terra, 
Universo de Vida. Biologia 12º ano. 
Porto: Porto Editora 

Ensino Regular 

Grupo disciplinar 520 Disciplina Biologia e Geologia Ano 12.º Docente Ana Diniz 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 
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Número 

de aulas 

 

 Reprodução e manipulação 
da fertilidade 
 
 

 Património genético 

 Interpretar informação relativa a intervenções 
biotecnológicas que visam resolver problemas de 
fertilidade humana. 

 Explicar a gametogénese e a fecundação aplicando 
conceitos de mitose, meiose e regulação hormonal. 

 Interpretar situações que envolvam processos de 
manipulação biotecnológica da fertilidade humana 
(métodos contracetivos, diagnóstico de infertilidade 
e técnicas de reprodução assistida).  

 Explorar informação sobre aspetos regulamentares 
e bioéticos associados à manipulação da fertilidade 
humana.  

 Planificar e executar atividades práticas (ex. 
pesquisa, entrevista a especialistas, atividades 
laboratoriais ou exteriores à sala de aula, 
organização de folhetos, exposições ou debates) 
sobre aspetos de fertilidade humana. 

 

 Interpretar os trabalhos de Mendel (mono e 
diibridismo) e de Morgan (ligação a cromossomas 
sexuais) valorizando o seu contributo para a 
construção de conhecimentos sobre 
hereditariedade e genética.  

50 
1.º 

período 

 Património genético 
 

 Imunidade e controlo de 
doenças 

 Explicar a herança de características humanas 
(fenótipos e genótipos) com base em princípios de 
genética mendeliana e não mendeliana (grupos 
sanguíneos Rh e ABO, daltonismo e hemofilia). 

 Explicar exemplos de mutações génicas e 
cromossómicas (em cariótipos humanos), sua 
génese e consequências.  

 Interpretar informação científica relativa à ação de 
agentes mutagénicos na ativação de oncogenes.  

 Realizar exercícios sobre situações de transmissão 
hereditária (máximo de duas características em 

52 
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simultâneo, usando formatos de xadrez e 
heredograma).  

 Explicar fundamentos básicos de engenharia 
genética utilizados para resolver problemas sociais.  

 Interpretar informação sobre processos 
biotecnológicos de manipulação de ADN (obtenção 
de ADNc, amplificação de amostras de ADN por 
PCR, impressão digital genética, transformação 
genética de organismos).  

 Avaliar potencialidades científicas, limitações 
tecnológicas e questões bioéticas associadas a 
casos de manipulação da informação genética de 
indivíduos (diagnóstico e terapêutica de doenças e 
situações forenses).  

 Planificar e realizar atividades práticas (ex. 
pesquisa de informação, entrevistas a especialistas, 
atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, 
organização de exposições ou debates) sobre 
manipulação de ADN. 

 

 Interpretar informação relativa a intervenções 
biotecnológicas que visam resolver problemas de 
diagnóstico e controlo de doenças.  

 Explicar processos imunitários (defesa específica/ 
não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ 
passiva).  

 Imunidade e controlo de 
doenças 

 Interpretar informação sobre processos de alergia, 
doença autoimune e imunodeficiência.  

 Explicar a importância dos anticorpos monoclonais 
em processos de diagnóstico e terapêutica de 
doenças.  

 Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa 
de informação, atividades laboratoriais ou exteriores 
à sala de aula, entrevistas a especialistas, 
exposições ou debates) sobre saúde do sistema 
imunitário. 
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Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

Departamento MCE 
Manual 
adotado 

Não há Ensino CEF 

Grupo 
disciplinar 

520  Disciplina  PCH Ano 1.º Docente Heloísa Chitas 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas) 

Competências 
N.º de 

aulas 
 

Módulo 1 (60 aulas) 
 

 Papel do Assistente familiar e de 
apoio à comunidade 

o Perfil 

o Competências 

o Habilidades 

o Regras de apresentação e higiene 
pessoal 

o Fardamento 

o Protocolo e etiqueta (referências 
europeias) 

o  

 Práticas em contexto domiciliário 
(serviços de apoio social) 

o Limpeza e higienização de 
espaços e equipamentos 

o Prestação de cuidados básicos de 
saúde 

o Preparação e confeção de 
alimentos 

o Administração da terapêutica 

o Acompanhamento aos utentes 
e/ou clientes 

 Consultas médicas 

 Serviços públicos 

 Atividades lúdicas 

  

  

  

  

 Reconhecer o papel do assistente familiar e de 
apoio à comunidade no desenvolvimento das 
suas atividades. 

 

 

  Diferenciar as diversas práticas profissionais de 
acordo com o contexto. 
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 Práticas em contexto hospitalar 

o Limpeza e higienização de 
espaços e equipamentos 

o Auxiliar a prestação de cuidados 
básicos de saúde 

o Auxiliar a toma das refeições 

o Apoio logístico e administrativo 

o  

 Práticas em contexto institucional 
(lares e centros de dia) 

o Limpeza e higienização de 
espaços 

o Prestação de cuidados básicos de 
saúde 

o Auxiliar a toma das refeições 

o Acompanhamento aos utentes 
e/ou clientes 

 Consultas médicas 

 Serviços públicos 

 Atividades lúdicas 

 Apoio logístico e administrativo 

 
Módulo 2 (60 aulas) 
 

 Higiene básica 

 Privacidade e integridade do 
utente/cliente 

o Regras e práticas 

o Comunicação 

 Produtos de higiene, hidratação e 
conforto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar técnicas de prestação de cuidados de 
higiene e conforto. 

  

 Efetuar a separação, recolha e transporte de 
resíduos decorrentes da prestação de cuidados 
de higiene e conforto e da higienização dos 
espaços. 

  

Aplicar as técnicas de comunicação, de acordo 
com o tipo de interlocutor. 
 

 
 Cuidados de segurança, 

manutenção e higiene de 
materiais, equipamentos e 
utensílios utilizados 

 Técnicas do banho 
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 Cuidados de higiene e conforto 

o Higiene oral 

o Higiene pés e mãos 

o Higiene facial 

o Higiene capilar 

o Hidratação corporal 

 Técnicas de vestir e despir 

 Ajudas técnicas de apoio 

 Higienização dos espaços 

 Técnicas para fazer a cama 

 Recolha, separação e transporte 
de resíduos 

  

o Equipamentos de proteção 
individual 

o Técnicas de recolha 

o Técnicas de separação 

o Técnicas de transporte 

 Ocorrências e anomalias no apoio 
à prestação de cuidados 

 Procedimentos de registo e reporte 

 
Módulo 3 ( 30 aulas) 
 

 Composição e valor nutricional dos 
alimentos 

 Necessidades nutricionais nas 
diferentes fases da vida 

 Regras alimentares 

o Diversidade dos alimentos 

o Diversidade das refeições 
(alimentos a privilegiar e a evitar) 

o Nº de refeições, horários e 
intervalos 

o Quantidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar técnicas de prestação de cuidados de 
higiene e conforto. 

  

 Aplicar técnicas de prestação de cuidados de 
alimentação. 

  

 Efetuar a eliminação de resíduos alimentares. 

  

Aplicar as técnicas de comunicação, de acordo 
com o tipo de interlocutor. 
 
 
 
 
 



 Técnicas de comunicação 

 Alimentação 

 Dietas terapêuticas 

 Suplementos alimentares 

 Hidratação (plano de ingestão de 
líquidos) 

 Confeção de refeições ligeiras 

o Tipologia das refeições 

o Técnicas de preparação 

o Técnicas de manipulação e 
conservação (matérias-primas e 
alimentos frescos e confecionados) 

o Técnicas de acondicionamento 

 Cuidados de higiene alimentar 

o Preparação dos tabuleiros de 
refeição 

 Cuidados de higiene (antes e após 
as refeições) 

  

o Posicionamentos para a toma das 
refeições 

 Ingestão de alimentos e bebidas 

o Controlo de riscos 

o Sinais de alerta (engasgamento) 

 Alterações no padrão alimentar 

 Eliminação de resíduos 
alimentares 

 Ocorrências e anomalias no apoio 
à prestação de cuidados 

 Procedimentos de registo e reporte 
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Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

Departamento MCE 
Manual 
adotado 

Não há Ensino CEF 

Grupo 
disciplinar 

520 – Bio/Geo Disciplina  CN – Mód. 3 e 4 Ano 2.º Docente Liliana Sobral 

 
 

Domínios de 
referência 

(Áreas temáticas) 

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 
N.º de 

aulas 
 

 
Módulo 3 
❒ Gestão 

Sustentável dos 
Recursos 

 
-Recursos naturais: 
utilização e 
consequências 
         
 
❒ Ciência e 

Tecnologia 
 
❒ Proteção e 

Conservação da 
Natureza 

 
 - Resíduos sólidos 
 
 - Redução de 
produção de 
resíduos sólidos 
 

 
 
 
 

 
- Interpretar dados de natureza diversa sobre a exploração 
utilização de recursos naturais (minerais, energéticos, hídricos, 
biológicos,...) e suas consequências para os ecossistemas. 
 

- Distinguir e enumerar exemplos de recursos naturais renováveis e 
não renováveis, identificando problemas e potencialidades que 
estão associados à sua exploração. 
 
- Compreender o significado dos termos “desenvolvimento 
sustentável” ou “sustentabilidade” quando integrados em textos ou 
discursos relacionados com a gestão da exploração dos recursos 
naturais. 
 
- Analisar estratégias de atuação que possam minimizar os efeitos 
causados pela exploração e utilização de recursos naturais. 
 
- Identificar situações do dia-a-dia onde possam ser adotados 
comportamentos que contribuam para evitar a degradação dos 
recursos naturais. 
 

- Elaborar documentos síntese que revelem processos críticos de 
seleção e simplificação de informação. 
 
- Formular juízos sobre opções científico-tecnológicas que 
envolvem a exploração de recursos naturais e/ou a gestão de 
resíduos. 
 
- Analisar e discutir imagens, notícias ou documentos relativos à 
exploração de recursos naturais, respetivas consequências e 
medidas que visam minimizar esses impactes. 
 
- Comparar vantagens e desvantagens associadas ao uso das 
formas de energia renováveis e não renováveis, nomeadamente 
problemas e potencialidades. 
 
- Apresentar exemplos nacionais onde existam estruturas que 
permitam a utilização de formas de energia renovável, discutindo 
as razões da sua localização geográfica no território nacional (por 
exemplo, centrais hidroelétricas, estações geotérmicas, campos 
eólicos, moinhos de maré, …). 
 
- Enumerar exemplos de situações de exploração de recursos 
naturais que acarretam problemas para o ambiente a nível global e 
nacional. 
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- Discutir casos relacionados com problemas ambientais (de âmbito 
local ou nacional) suas causas, consequências e medidas de 
prevenção/ remediação que têm sido (ou deveriam ser) adotadas 
(minas, extração de areias, pedreiras, pesca, caça ou abate 
excessivo de certas espécies…). 
 
- Elaborar documentos que traduzam processos de síntese de 
informação (textos, mapas de conceitos, …). 
 
- Consciencializar para a necessidade de serem adotadas medidas 
cientificamente fundamentadas que contribuam para preservar os 
recursos naturais e garantir um desenvolvimento sustentável. 
 
- Mostrar abertura para analisar e modificar atitudes e/ou 
comportamentos que possam contribuir para a degradação dos 
recursos naturais. 
 
- Mostrar interesse em conhecer questões ambientais de âmbito 
local (ou nacional) e participar na promoção de ações que visem a 
sua resolução e/ou remediação. 

 
- Reciclagem de 
materiais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 4 
❒ Condições 

necessárias à 
vida. 

 
 
❒ Organismo 

humano:  
- funcionamento; 
 
- Alimentos; 
 
- Sistema digestivo; 
 
- Sangue; 
 
- Sistema 
circulatório; 
 
- Sistema 
respiratório; 
 

 
 

- Consciencializar para a necessidade de serem adotadas medidas 
cientificamente fundamentadas que contribuam para preservar os 
recursos naturais e garantir um desenvolvimento sustentável. 
 
- Mostrar interesse em conhecer questões ambientais de âmbito 
local (ou nacional) e participar na promoção de ações que visem a 
sua resolução e/ou remediação. 
 
 
 
 
- Reconhecer que o organismo humano, como os demais seres 
vivos, é um sistema organizado e hierarquizado, o que permite o 
funcionamento integrado de órgãos e sistemas de órgãos com 
funções específicas, nomeadamente as que asseguram processos 
de troca de substâncias com o meio exterior. 
 

- Caracterizar o papel desempenhado pelos sistemas digestivo e 
cardiorrespiratório, para a sobrevivência do organismo humano, 
distinguindo os seus aspetos morfofisiológicos e reconhecendo a 
sua indissociabilidade. 
 

- Reconhecer o papel coordenador desempenhado pelo sistema 
nervoso central no funcionamento de órgãos e aparelhos do 
organismo humano, apresentando e discutindo alguns exemplos 
relacionados com as funções digestiva e/ou cardiorrespiratória. 
 
- Interpretar, cientificamente, situações simples do dia-a-dia 
relacionadas com as funções digestiva e cardiorrespiratória. 
 
- Utilizar de forma autónoma processos de pesquisa, bem como 
elaborar documentos síntese que revelem processos críticos de 
seleção e simplificação de informação. 
 
- Valorizar os saberes científicos para compreender o 
funcionamento do próprio corpo e para adotar comportamentos 
saudáveis, reconhecendo o seu carácter provisório. 
 
- Reconhecer a existência de um padrão comum de constituição e 
funcionamento de todos os organismos humanos, 
independentemente do facto dos indivíduos apresentarem aspetos 
morfológicos ou comportamentais diferentes. 
 
- Formular juízos sobre exemplos de soluções científico-
tecnológicas que envolvem a manipulação de órgãos humanos. 
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- Discutir aspetos de funcionamento do organismo humano que 
ilustrem a sua necessidade de efetuar trocas com o exterior, à 
semelhança do que acontece com os outros seres vivos. 
 
- Recolher e organizar dados de natureza diversa (bibliográficos, 
internet, ...) relativos à constituição e funcionamento dos sistemas 
digestivo e cardiorrespiratório. 
 
- Descrever a constituição e funcionamento gerais dos sistemas em 
estudo. 
 
- Interpretar dados diversos (resultados laboratoriais, relatos de 
situações, diagramas ou fotografias) relativos ao funcionamento 
dos sistemas digestivo e cardiorrespiratório. 
 
- Observar e caracterizar anatomicamente e legendagem de órgãos 
ou sistemas de órgãos (sistemas digestivo e cardiorrespiratório) em 
modelos, fotografias ou em órgãos de mamíferos.  
 

- Interpretar e analisar situações do dia-a-dia, mobilizando 
conhecimentos científicos. 
 
- Elaborar documentos escritos em formato adequado à finalidade 
previamente estabelecida (síntese de dados pesquisados para uso 
individual ou do grupo, posters ou outros documentos destinados a 
divulgação, esquemas legendados relativos à observação de 
órgãos ou sistemas, …). 
 
- Construir modelos, com materiais diversos, representativos de 
órgãos ou sistemas de órgãos estudados que revelem processos 
de mobilização criativa de conceitos científicos. 
 
- Interiorizar a existência de um padrão comum de constituição e 
funcionamento de todos os organismos humanos, 
independentemente do facto dos indivíduos apresentarem aspetos 
morfológicos ou comportamentais diferentes daqueles que são 
considerados os mais comuns por um certo núcleo social. 
 
- Tomar posição face às soluções tecnológicas que envolvem a 
manipulação de órgãos humanos, reconhecendo que existem 
questões de natureza ética ou religiosa que podem conduzir a 
diferente posicionamento por parte de outros cidadãos. 

 
- Sistema nervoso 
 
 
 
 
 

 
- Descrever a constituição e funcionamento gerais dos sistemas em 
estudo. 
 
- Interiorizar a existência de um padrão comum de constituição e 
funcionamento de todos os organismos humanos, 
independentemente do facto dos indivíduos apresentarem aspetos 
morfológicos ou comportamentais diferentes daqueles que são 
considerados os mais comuns por um certo núcleo social. 
 
- Tomar posição face às soluções tecnológicas que envolvem a 
manipulação de órgãos humanos, reconhecendo que existem 
questões de natureza ética ou religiosa que podem conduzir a 
diferente posicionamento por parte de outros cidadãos. 
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Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

Departamento MCE 
Manual 
adotado 

Não há Ensino Profissional 

Grupo 
disciplinar 

520  Disciplina  NBS Ano 1.º Docente Heloísa Chitas 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas) 

Competências 
N.º de 

aulas 
 

Módulo 1 (30 aulas) 

 Sistema Imunitário - 

definição  

 As células do sistema 

imunitário  

 Mecanismos de defesa – 

espontâneos e adquiridos  

 Reações imunitárias 

(com anticorpos, sem 
anticorpos)  

 Sistema linfático – 

definição e sua 
constituição 

 

Vacinação  

o Objetivo  

o Riscos  

o Composição  

o Vias de administração  

o Plano Nacional de 

Vacinação (PNV)  

 - Doenças alvo do 

PNV  

 - Campanhas de 

vacinação  

 - Programa 

Nacional de 
Vacinação em vigor  

 - Vacinação 
complementar  

 Vacinação extra plano  

 
 
 
 
 
 
 

 Identificar as funções do sistema imunitário e 
sua constituição.  

 
 

 Reconhecer a importância da vacinação.  
 
 
 

 Identificar as doenças alérgicas.  
 
 
 
 

 Identificar as doenças autoimunes 
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o Prevenção sazonal  

 - Gripe  

o Prevenção Prolongada  

 - Pneumocócicas 7, 
13 e 23 serotipos  

 - Meningocócicas 
grupo B  

 - Hepatite A  

 - Varicela  

 - Rotavírus  

 - Zona  

 - Papiloma Vírus 
Humano  

 - Tosse convulsa  

 Lisados bacterianos  

 Vacinação do viajante – 
prevenção  

o Vacina contra a cólera  

o Vacina contra doença 
meningocócica  

o Vacina contra a 
hepatite A  

o Vacina contra a 
hepatite A + B  

 Alergias  

o Definição  

o Tipos de reação de 

hipersensibilidade (IV)  

o Reação anafilática: 

definição e 
terapêutica  

o Rinite alérgica  

o Urticária  

o Dermatite de contacto  

o Reação alérgica a 
medicamentos  

 

 Doenças autoimunes  

o Definição  

o Lúpus eritematoso  

o Psoríase  

o Miastenia  

o Artrite Reumatoide  
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 Sarcoidose 

 
Módulo 2 (30 aulas) 

 

 Sistema nervoso e suas 

patologias  

o Sistema nervoso 
periférico  

o Sistema nervoso 

autónomo (simpático 
e parassimpático)  

o Sistema nervoso 
somático  

o Sistema nervoso 
central  

 - Encéfalo  

 - Medula  

 

o Ansiedade  

 - Hipofunção nor-
adrenérgica  

 - Hipofunção 
serotoninérgica  

 - Hipofunção 
serotoninérgica  

 - Hipofunção 
gabérgica  

 - Perturbações do 
sono  

 - Insónia e 
hiperinsónia  

 - Depressão  

 - Psicoses  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diferenciar o sistema nervoso do sistema 
nervoso autónomo.  

 
 

 Reconhecer as principais patologias do sistema 
nervoso - ansiedade; depressão; alterações do 
sono; psicoses; epilepsia.  

 
 

 Distinguir a terapêutica farmacológica da 
terapêutica não farmacológica.  

 
 

 Identificar o papel da farmácia no 
aconselhamento de doentes com patologias do 
sistema nervoso e de cuidadores destes 
doentes.  

 
 

 Aconselhar a utilização de medicamentos não 
sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos 
de saúde nas patologias/sintomatologia 
associada.  

 
 
 
 
 

 Terapêutica para a 
ansiedade  

o Ansiolíticos  

 - Benzodiazepinas 

(semi-vida curta, 

média e longa); 

efeitos 

secundários/contra 

indicações/precauç
ões  

 - Ansiolíticos não 
benzodiazepínicos  

 Terapêutica para 
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perturbações do sono  

o Insónia  

o Narcolépsia  

 Terapêutica para 
depressão  

o Antidepressivos 
(efeitos secundários)  

 - Tricíclicos  

 - IRMAO  

 - ISRS  

 - IRSN  

 - ISRN  

 - Mirtazapina  

 Terapêutica para 
psicoses  

o Antipsicóticos  

 Perguntas a colocar ao 
utente  

 Aconselhamento de 

medicamentos e outros 
produtos de saúde  

 Encaminhamento para o 
médico  

 
 



 
 

Planificação Anual – Resumo 
Ano letivo: 2021/2022 

 

Departamento 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Manual 
adotado 

 Ensino 

Profissional 
Técnico 

Auxiliar de 
Farmácia 

Grupo disciplinar 520 Disciplina Biologia e Geologia Ano 1.º Docente Ana Diniz 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

 Módulo 1- A Terra no 
Sistema Solar 

- Sistema solar 
- Formação do Sistema Solar 
- Sistema Terra-Lua 
 
 

 Módulo 2- Estrutura e 
dinâmica da Geosfera 

- Sismologia 
- Vulcanologia 

 

Módulo 1 

 Compreender que o Sistema Terra é o resultado 
das interações que os seus subsistemas (geosfera, 
biosfera, atmosfera e hidrosfera) estabelecem 
entre si, e que qualquer alteração num deles pode 
afetar os restantes e a evolução da própria Terra. 

 Explicar as características da Terra e do Sistema 
Solar (estrutura, composição, atividade geológica e 
fontes de energia) com base na Teoria Nebular, 
integrando aspetos que evidenciem o caráter 
provisório do conhecimento científico 
(nomeadamente novos dados, questões em aberto 
e dificuldades técnicas) 

 Descrever o processo de diferenciação da Terra e a 
distribuição dos seus componentes por camadas 
(crusta, manto e núcleo), mobilizando conceitos de 
Física e de Química (como densidade e 
propriedades físicas e químicas dos materiais). 

 Interpretar dados sobre a Lua (relevo, rochas, 
densidade, idade) como forma de estudo da história 
da Terra. 

 Interpretar dados que permitam comparar a 
atividade geológica da Terra (interna e externa) com 
a de outros planetas, identificando os fatores que 
condicionam a sua dinâmica (fontes de energia). 

 Relacionar o impacto de meteoritos com a atividade 
geológica externa. 
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Módulo 2 

 Caracterizar as ondas sísmicas (longitudinais, 
transversais e superficiais) quanto à origem, à 
forma de propagação, aos efeitos e ao registo. 
Interpretar dados de propagação de ondas 
sísmicas, prevendo a identificação de 
descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e 
Lehmann) e a localização de camadas com 
diferentes características (litosfera, astenosfera, 
núcleo externo e interno). 

 Relacionar composição de lavas (ácidas, 
intermédias e básicas), tipos de atividade vulcânica 
(explosiva, mista e efusiva), materiais expelidos 
(piroclastos, escoadas, nuvem ardente) e forma de 
edifícios vulcânicos, em situações concretas/reais.  

 Explicar (ou prever) características de magmas e 
de atividade vulcânica ativa com base na Teoria da 
Tectónica de Placas.  

 Usar a Teoria da Tectónica de Placas para analisar 
dados de vulcanismo e de sismicidade em Portugal 
e no planeta Terra, relacionando-a com a 
prevenção de riscos geológicos 

 Módulo 2- Estrutura e 
dinâmica da Geosfera 

 
 

 Módulo 3 –Estrutura da 
Biosfera 

- Organização da Biosfera 
- Estrutura e organização 

cellular 
- Classificação dos seres 

vivos 
 

 

 Módulo 4 –Mobilização de 
matéria e energia na 
Biosfera 

- Digestão 
- Movimentos 

transmebranares 
- Fotossíntese 
- Transporte nas plantas 
 

 Reconhecer que a Vulcanologia e a 
Sismologia fornecem contributos importantes 
para o conhecimento e a compreensão da 
estrutura interna da Geosfera. 

 

Módulo 3 

  Relacionar a diversidade biológica com 
intervenções antrópicas que podem interferir na 
dinâmica dos ecossistemas (interações 
bióticas/abióticas, extinção e conservação de 
espécies). 

 Sistematizar conhecimentos de hierarquia 
biológica (comunidade, população, organismo, 
sistemas e órgãos) e estrutura dos ecossistemas 
(produtores, consumidores, decompositores) com 
base em dados recolhidos em suportes/ambientes 
diversificados (bibliografia, vídeos, jardins, parques 
naturais e museus). 

 Distinguir tipos de células com base em aspetos de 
ultraestrutura e dimensão: células procarióticas e 
eucarióticas (membrana plasmática, citoplasma, 
núcleo); células animais e vegetais (parede celular, 
vacúolo, cloroplasto).  

 Distinguir seres procariontes de seres eucariontes, 
e coloniais de pluricelulares, enfatizando aspetos 
relacionados com o respetivo grau de 
complexidade 

 Observar, distinguir e identificar seres vivos 
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(recolhidos, conservados ou em imagens), com 
recurso a bibliografia ou critérios simples 
previamente estabelecidos. 

 Caracterizar biomoléculas (prótidos, glícidos, 
lípidos e ácidos nucleicos) com base em aspetos 
químicos e funcionais (nomeadamente os seus 
monómeros: aminoácidos, monossacarídeos, 
ácidos gordos e glicerol, nucleótidos) 

 Reconhecer a universalidade e a hierarquia das 
categorias taxonómicas (Reino, Filo, Classe, 
Ordem, Família, Género, Espécie) e a importância 
da nomenclatura binomial.  

 Caracterizar os cinco reinos subjacentes à 
classificação de Whittaker (Monera, Protista, 
Fungi, Plantae, Animalia), identificando exemplos 
de seres vivos que os integrem. 

 

Módulo 4 

 Distinguir ingestão de digestão (intracelular e 
extracelular) e de absorção em seres vivos 
heterotróficos com diferente grau de 
complexidade (bactérias, fungos, protozoários, 
invertebrados e vertebrados). Interpretar o 
modelo de membrana celular (mosaico fluido) com 
base na organização e características das 
biomoléculas constituintes. 

 Relacionar processos transmembranares (osmose, 
difusão simples e facilitada, transporte ativo, endo 
e exocitose) com requisitos de obtenção de 
matéria e de integridade cellular 

 Interpretar o processo fotossintético, explicitando o 
balanço dos produtos das fases fotoquímica e 
química. 

 Explicar movimentos de fluidos nas plantas 
vasculares com base em modelos (pressão 
radicular, adesão-coesão-tensão e fluxo de 
massa), integrando aspetos funcionais e 
estruturais. 

 Módulo 4 –Mobilização de 
matéria e energia na 
Biosfera 

- Transporte nos animais 
- Estruturas respiratórias 
- Respiração aeróbia e 
fermentação 

 

 Relacionar características estruturais e funcionais 
de diferentes sistemas de transporte (sistemas 
abertos e fechados, circulação simples, dupla 
incompleta e completa) de animais (inseto, 
anelídeo, peixe, anfíbio, ave e mamífero) com o 
seu grau de complexidade e a adaptação às 
condições do meio em que vivem. Interpretar 
dados sobre composição de fluidos circulantes 
(sangue e linfa dos mamíferos) e a sua função de 
transporte.  

 Relacionar a diversidade de estruturas 
respiratórias (tegumento, traqueias, brânquias e 
pulmões) dos animais (inseto, anelídeo, peixe, 
anfíbio, ave e mamífero) com o seu grau de 
complexidade e a adaptação às condições do meio 
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em que vivem.  

 Relacionar a ultraestrutura de células procarióticas 
e eucarióticas (mitocôndria) com as etapas da 
fermentação e da respiração 
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Módulo 3 - Controlo e 

coordenação do movimento 

SISTEMA NERVOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO NEUROMUSCULAR 

 

 

 

 

 

Distinguir anatómica e funcionalmente Sistema Nervoso Central 
(SNC) e o Sistema Nervoso Periférico (SNP). 

Distinguir funcionalmente Sistema Nervoso Somático e Sistema 
Nervoso Autónomo. 

Identificar o neurónio como a célula nervosa e a sinapse como a 
estrutura de ligação entre neurónios. 

Localizar a medula e descrever genericamente as funções da 
medula. 

Localizar o tronco cerebral e distinguir as três porções do tronco 
cerebral. 

Localizar o córtex cerebral, caracterizar a sua função e identificar 
os principais lobos corticais. 

Distinguir funcionalmente os três tipos de áreas corticais. 

Localizar o cerebelo e descrever genericamente as funções do 
cerebelo. 

Distinguir coordenação intramuscular e intermuscular. 

Definir o conceito de unidade motora e descrever o seu 
funcionamento à luz da Lei do Tudo ou Nada.  

Definir o conceito de grupo motor. 

Identificar os mecanismos de coordenação intramuscular: 
recrutamento de unidades motoras e frequência de descarga das 
unidades motoras. 

Explicar como são reguladas as contrações com diferentes 
condições de carga externa, velocidade e duração, com base nos 

27 1.º e 2.º  



 

 

FADIGA MUSCULAR  

 

 

 

ADAPTAÇÕES NEUROMUSCULARES 
AO EXERCÍCIO FÍSICO 

 

mecanismos de coordenação intramuscular. 

Definir o conceito de fadiga muscular e identificar os fatores que 
influenciam o seu aparecimento (condicionamento físico dos 
sujeitos, tipo de músculo, natureza da tarefa) e a forma como o 
fazem. 

Identificar as possíveis causas musculares e nervosas de fadiga e 
relacioná-las com o tipo de esforço físico em que se manifestam. 

Identificar os elementos que contribuem para o aumento da 
massa muscular. 

Distinguir os conceitos de hipertrofia e de hiperplasia 
musculares. Identificar as principais alterações musculares que 
estão na base da hipertrofia da fibra muscular e os fatores de que 
dependem. 

Identificar as possibilidades de adaptação metabólica e alteração 
da composição muscular ao exercício físico. 

Módulo  6   -   Constituição e 

funcionamento dos sistemas da 
vida orgânica interna 

 

SISTEMA DIGESTIVO 

  

  

  

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar os tipos de nutrientes orgânicos quanto à sua 
função. 

Distinguir genericamente os lípidos polinsaturados e 
saturados, proteínas animais e vegetais, hidratos de 
carbono de cadeia lenta e rápida, identificando as 
respetivas fontes alimentares. 

Referir as funções do aparelho digestivo, identificando os 
órgãos do tubo digestivo, os órgãos anexos e suas funções 
gerais. 

Referir as funções do aparelho circulatório. Distinguir 
grande circulação de pequena circulação.  

Descrever genericamente as fases do ciclo cardíaco. 
Relacionar a frequência cardíaca, o volume sistólico e o 
débito cardíaco.  

Explicar as adaptações cardíacas ao esforço físico, 
conhecendo os conceitos de bradicardia e taquicardia. 
Definir o conceito de pulso, explicando o seu significado 
funcional e os locais de determinação.  

Definir o conceito de retorno venoso, referindo os fatores 
que o facilitam, bem como o efeito que sofrem durante a 
atividade física. Enunciar o conceito de pressão arterial, 
distinguindo a pressão arterial sistólica e diastólica. 

Explicar a variação da pressão arterial em função das 
alterações do débito cardíaco e da resistência periférica. 

Enumerar os diferentes componentes do sangue, 
enunciando as respetivas funções. Explicar a redistribuição 
do fluxo sanguíneo durante o esforço físico. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO 

  

  

  

  

  

 

  

SISTEMA NERVOSO E SISTEMA 
ENDÓCRINO  

  

 

 

 

 

 

REGULAÇÃO TÉRMICA 

 

  

  

  

 

 

REGULAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
HÍDRICO E ELETROLÍTICO 

 

 

 Enunciar as funções do aparelho respiratório, 
relacionando-as com as do aparelho circulatório e a 
atividade muscular.  

Descrever as fases da respiração e as suas características. 
Definir os parâmetros respiratórios: frequência 
respiratória, volume corrente, ventilação por minuto. 

Distinguir a participação muscular na respiração eupneica 
e na respiração forçada. Distinguir a ventilação pulmonar e 
a alveolar.  

Explicar as alterações respiratórias durante o esforço físico. 

 

Distinguir genericamente as funções e forma de 
intervenção do Sistema Nervoso e do Sistema Endócrino 
no equilíbrio interno.  

Identificar os efetores onde atua o Sistema Nervoso 
Autónomo. Distinguir genericamente as funções e forma 
de intervenção das divisões do Sistema Nervoso 
Autónomo.  

Relacionar os conceitos de glândula endócrina, hormona e 
órgão alvo. 

  

Distinguir a temperatura central da periférica. Identificar a 
circulação sanguínea como principal veículo de 
transferência de calor do interior do corpo para a periferia. 

Identificar a condução e a evaporação como formas de 
transferência de calor entre a superfície corporal e o 
envolvimento. 

Caracterizar o modelo funcional de regulação da 
temperatura corporal. Descrever as principais formas 
de regulação da temperatura em situação de 
hipotermia e de hipertermia. 

Caracterizar o modelo funcional de regulação do 
equilíbrio hídrico e eletrolítico.  

Distinguir entre recetores de volume e recetores da 
osmolaridade. Explicar o mecanismo da sede.  

Descrever as principais formas de regulação do 
equilíbrio hídrico em situação de diminuição de 
volume de líquidos corporais e/o aumento da 
osmolaridade. 

 


