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Ensino Básico
Disciplina Ciências Naturais – 8.ºANO

Unidades de Ensino

Conhecimentos/ Capacidades

Nº Aulas
Previstas
(45 min)

Explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida, articulando com
saberes de outras disciplinas.
Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico.
Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito de estufa na Terra.
TERRA, UM
PLANETA COM VIDA

Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as potencialidades dos mesmos na geração da vida na
Terra.
Analisar criticamente o papel das rochas e do solo na existência de vida no meio terrestre e dos subsistemas na
manutenção da vida.

1º Período

Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas.
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos, identificando os principais constituintes das células
eucarióticas.
Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos ecossistemas.
SUSTENTABILIDADE
NA TERRA

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.
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.

39

Unidades de Ensino

Conhecimentos/ Capacidades

Nº Aulas
Previstas
(45 min)

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.

2º Período

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.
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.
SUSTENTABILIDADE
NA TERRA

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.
Catástrofes Naturais - Sismos
(conteúdos de recuperação do 7º ano de escolaridade relativos ao ano letivo de 2019/20






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.
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3º Período

Unidades de Ensino

Conhecimentos/ Capacidades

Nº Aulas
Previstas
(45 min)

Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas podem afetar os
ecossistemas.
SUSTENTABILIDADE
NA TERRA

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.
Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e recursos renováveis de recursos não renováveis.

Nota: Este documento tem um caráter meramente indicativo podendo sofrer alterações ao longo do ano letivo.
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