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PROGRAMA DAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DO 7ºANO 

Atualmente o domínio das ciências experimentais assume ma enorme importância 

numa sociedade desenvolvida do ponto de vista científico-tecnológico torna-se, pois, 

necessário preparar os jovens de forma a desenvolver neles atitudes e competências 

que os tornem capazes de pensar e intervir autonomamente.  

No 3.º ciclo do ensino básico a disciplina de Ciências Experimentais visa contribuir 

para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos, despertando a curiosidade 

acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela Ciência; despertar o gosto pelas 

atividades laboratoriais, sensibilizar para evolução do conhecimento científico e os 

processos tecnológicos inovadores, estimular o espírito científico, do qual fazem parte 

integrante o planeamento e a realização de experiências assim como, a interpretação 

de resultados, sensibilizar para a importância que o seu trabalho pode assumir na 

sociedade; desenvolver a capacidade de autocritica de decisão autónoma e de trabalho 

de pesquisa; estimular as capacidades de trabalho e de relacionamento em grupo.  

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAS TRANSVERSAIS  
 

 

 Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez 

mais autónoma, valorizando a utilização de tecnologias digitais e integrando saberes 

prévios para construir novos conhecimentos.  

 Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências, obtidas 

através da realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, 

experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 

formulados.  

 Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de 

sistemas e das suas transformações.  

 Reconhecer 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. 

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos 

contextos.  

 Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA. 

 Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em 

Ciências Naturais. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZADOR 
Tema 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 
ATITUDES O aluno deve ficar capaz de: 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

TRABALHO 
EXPERIMENTAL 

O trabalho laboratorial  

 A conduta laboratorial. 

 Metodologia de trabalho num laboratório. 
O Trabalho de Campo  

 Recolha de amostras de mão de rochas. 

 Normas para elaboração de relatórios 
científicas. 

Material de laboratório 

 Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, 

informação e outros saberes, relativos 

aos conteúdos das AE. 

 Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos. 

 Promover estratégias que desenvolvam 

o pensamento critico e analítico. 

 Promover estratégias que envolvam a 

capacidade de investigar de forma 

sustentada. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado (A, B, 

G, I, J) 

Criativo (A, C, 

D, J) 

Crítico/ 

Analítico (A, B, 

C, D, G) 

Indagador/ 

Investigador (C, 

D, F, H, I) 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, 

H) 

TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 

Dinâmica externa da 
Terra 

 Minerais– unidades 

básicas das rochas 

Dinâmica externa da Terra 

 Identificar as propriedades dos minerais 
(dureza, efervescência, risca). 

 Identificar minerais (biotite, calcite, feldspato, 
moscovite, olivina, quartzo), recorrendo a uma 
chave dicotómica. 

TERRA NO ESPAÇO 

 Astros do Sistema 

Solar 

 A distância no 

Universo. 

 

 

 

 

 

 Construir uma maquete com modelos do Sistema 
Solar, interpretá-los como representações da 
realidade e estabelecer comparações entre as 
dimensões relativas dos astros em relação à 
Terra, comparar a distância relativa a que cada 
um se encontra do Sol em Unidade Astronómica 
a partir de valores de diâmetros médios e 
distâncias fornecidas respetivamente. 

 

 Explicar através de pesquisa algumas 
características dos planetas e quais as condições 
para que exista vida na terra.  



TERRA NO ESPAÇO 

 A Terra e o Sistema 

Solar 

 A Terra move-se 

 Construir um método para nos orientarmos 
durante o dia medindo a sombra da vara ao 
longo do dia. Construir e interpretar o gráfico 
desse comprimento em função do tempo 
(Relógio de Sol). 

 Explicar através de uma pesquisa como é a vida 
de um astronauta no espaço. 

 Promover estratégias que requeiram/ 

induzam o respeito pela diferença e 

pelo outro. 

 Promover estratégias que envolvam a 

capacidade de sistematização e 

organização. 

 Promover estratégias que impliquem a 

capacidade de questionar. 

 Promover estratégias que impliquem a 

capacidade de comunicação. 

 Promover estratégias que desenvolva a 

capacidade de autoavaliação. 

Sistematizador/ 

Organizador (A, 

B, C, I, J) 

Questionador (A, 

F, G, I, J) 

Comunicador (A, 

B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

Participativo/ 

Colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Responsável/ 

Autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J) 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Dinâmica interna da 
Terra 

 Atividade vulcânica 

 Pesquisar sobre as características de diferentes 
erupções vulcânicas ocorridas no planeta ao 
longo do tempo. 

 Simular a atividade vulcânica explosiva e 
efusiva. 

 Identificar de rochas magmáticas (granito, 
basalto) em amostras de mão, recorrendo a 
chave dicotómica.  

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Os Materiais 

 Constituição do 
mundo material 

Dinâmica externa da 
Terra 

 Rochas 

sedimentares 

O Trabalho de Campo 

 Recolha de amostras para classificar os 
materiais segundo a sua proveniência, origem, 
estado físico e solubilidade em água. 

 
 
 
 

 Observar as paisagens geológicas da região 
envolvente. 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Os Materiais 

 Debater a necessária redução do consumo , 
reutilização, e reciclagem dos materiais, 
solicitando sugestões que despertem 
consciência ambiental  e que contribuam para 



 Transformação dos 
materiais. 

 Propriedades Físicas 
e Químicas dos 
materiais. 

 Separação das 
sustâncias de uma 
mistura. 

uma melhoria do ambiente a nível local e 
nacional. 

 Promover estratégias que criem 

oportunidades de participação/ 

colaboração. 

 Promover estratégias e modos de 

organização que envolvam tarefas que 

impliquem o desenvolvimento da 

responsabilidade e da autonomia. 

  Promover estratégias que induzam a 

capacidade de cuidar de si e do outro. 

Cuidador de si e 

do outro (D, E, F, 

G) 

 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

A Terra conta a sua 

história 

 Fossilização 

 Simular a moldagem como processo de 
fossilização. 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Energia 

 Fontes de energia 

 Processos de 
transferência de 
energia 

 Pesquisa e descreve medidas práticas e eficazes 
e justifica a sua adoção na construção de uma 
casa ecológica com preocupações ao nível da 
eficiência energética. 

 

 Construir um forno solar. 

 


