
 
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Biologia e Geologia  Ano:10ºano  Curso: Profissional TAF 

 

Planificação Anual 

 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1.º 

 
Módulo 1- A Terra no Sistema 
Solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 2- Estrutura e Dinâmica 
da Geosfera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 3 – Estrutura da Biosfera 

 
A Terra como um sistema fechado; 
Os subsistemas terrestres e suas interações; 
O Sistema Solar- caraterização dos seus elementos; 
Origem e formação do Sistema Solar: teoria Nebular; 
Diferenciação da Terra/Estrutura interna da Geosfera 
Sistema Terra Lua: relevo, rochas e idade 
A Lua e a história da Terra; 
Planetas ativos e inativos; 
Os meteoritos e a atividade geológica externa 
 
Sismologia; 
Ondas sísmicas(caraterização); 
Propagação das ondas sísmicas/ estrutura interna da 
Terra(descontinuidades) 
Deteção e registo de sismos; 
Sismos e tectónica de placas; 
Minimização dos riscos sísmicos – previsão e prevenção 
Vulcanismo primário e secundário 
Os vulcões e a tectónica de placas 
Minimização dos riscos vulcânicos – previsão e prevenção 
 
Diversidade biológica; 
Níveis de organização biológica; 
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2º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinção e conservação de espécies; 
 
 
A célula- Unidade estrutural e funcional dos seres vivos 
Constituintes básicos; 
Células procarióticas/eucarióticas 
Células animais/vegetais 
As biomoléculas 
Taxonomia e Nomenclatura 
Caracterização dos cinco Reinos de Whittaker 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
Módulo 1- A Terra no Sistema 
Solar 
 

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 

. Ficha  
 
. Teste ou Trabalho Individual 
 
. Autoavaliação 



 
 

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). 

 

 
Módulo 2- Estrutura e dinâmica da 
Geosfera 
 

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

. Fichas  
 
. Questões de aula 
 
. Teste ou Trabalho Individual 
 
. Autoavaliação 
 

 
Módulo 3- Estrutura da Biosfera 

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, 

. Fichas  
 
. Questões de aula 
 
. Trabalho prático (em grupo e a 
pares) 
 
. Teste ou Trabalho Individual 



 
 

decompositores) com base em dados recolhidos em 
suportes/ambientes diversificados. 

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 (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. 

 
. Autoavaliação 
 

 

Notas: 

- Domínio I SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (ponderação 90%) e Domínio II DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (ponderação 10%); 

- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados. 


