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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 (à descoberta de um 
ecossistema) 

 Recolha de amostras de um solo. 

 Recolha de manta morta. 

 Levantamento da biodiversidade. 

 Levantamento das relações intra e 
interespecíficas.  

 Normas para elaboração de relatórios 
científicas. 

 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. 

 Promover estratégias que requeiram/ 

induzam o respeito pela diferença e 

pelo outro. 

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) 

Sistematizador/ 

Organizador (A, 

B, C, I, J) 

Questionador (A, 

F, G, I, J) 

O MOC  Conhecer a constituição do MOC. 

 Identificar as características da imagem obtida 
em Microscopia ótica com recurso à observação 
ao MOC da letra F. 

A CÉLULA 

 Células 
procarióticas e 
eucarióticas 

 Células eucarióticas 
(vegetais e animais. 

 A vida numa gota de 
água 
 
 
 

 Distinguir células eucarióticas de células 
procarióticas em observações microscópicas. 

 Identificar ao MOC os diferentes tipos de 
microrganismos de uma infusão. 



MEDIDAS DE 
GRANDEZA 

(articulação com CN – 
átomo- molécula. 
Organito.... e FQ) 

 Medição de grandezas e unidades de medida.  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. 

 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. 

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) 

Cuidador de si e 

do outro (D, E, F, 

G) 

 

REAÇÕES DE ÁCIDO-
BASE 

Indicadores 
colorimétricas ácido-

base 

 Identificar reações ácido-base com soluções do 
dia a dia  

 Determinar o caráter químico de soluções 
aquosas, recorrendo ao uso de indicadores e 
medidores de pH. 

ÁGUAS DURAS  Determinação da dureza de várias amostras de 
água. 

FATORES ABIÓTICOS 

 Testar variáveis que permitam estudar, em 
laboratório, a influência dos fatores abióticos 
nos ecossistemas.  

 Reação de um ser vivo a estímulos abióticos. 
(bichos da conta 

RELAÇÕES BIÓTICAS 

 Relações bióticas intra e interespecíficas– 
Plantas  

 Competição nas plantas – o caso do trevo-
branco. 

 Observação de líquenes– saída de campo 

LUZ 

 Concluir, através de atividades experimentais, 
que a luz pode sofrer reflexão, refração e 
absorção, verificando as respetivas leis.  

 


