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Especificação do Programa de  CIÊNCIAS NATURAIS – 5º ANO 

Setembro 2020 

Programação Anual / Critérios de Avaliação 2020-2021 
 

1.º Período 

     Domínio I- A água, o ar, as rochas e o solo- materiais terrestres N.º aulas  
(50 min) 

Apresentação e Diagnóstico  2 
Terra, um planeta especial 3 
O solo, material terrestre de suporte de vida 5 
A importância das rochas e dos minerais 4 
A importância da água para os 
seres vivos  

A água, um bem precioso 4 
Qualidade da água e atividade humana 4 

Atividades de avaliação/autoavaliação 4 
Aulas Previstas: 26 

 
2.º Período 

Domínio I- A água, o ar, as rochas e o solo- materiais terrestres  
Domínio II – Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 

Tempos 
(50 min) 

A importância do ar para os seres vivos 6 
Caraterísticas dos organismos dos animais em função dos ambientes 4 
Diversidade de regimes alimentares dos animais 4 
Diversidade de processos reprodutivos dos animais 4 
Atividades de avaliação/autoavaliação 4 
Aulas Previstas: 22 
 

3.º Período 
Domínio II – Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 
Domínio III – Unidade na diversidade de seres vivos 

Tempos 
(50 min) 

Influência dos fatores abióticos nas adaptações dos animais 4 

Importância da proteção da biodiversidade animal 3 
Importância da proteção da biodiversidade vegetal 4 
A microscopia na descoberta do mundo “invisível” 3 
A célula, unidade básica da vida 4 
Importância da classificação dos seres vivos 2 
Atividades de avaliação/autoavaliação 4 
Aulas Previstas: 24 
 

 

 

 

Nota:	 Tendo	 em	 conta	 o	 final	 atípico	 do	 ano	 letivo	 anterior	 em	 que	 o	 3º	 período	 se	
desenvolveu	na	modalidade	de	Ensino	à	Distância,	com	aulas	síncronas	e	assíncronas,	e	de	
acordo	com	o	despacho nº 6906-B/2020, os conteúdos das unidades lecionadas naquele período 
letivo voltarão a ser abordados sempre que forem pré-requisitos dos temas do programa 
curricular de ciências naturais a lecionar no presente ano letivo no sentido de recuperar ou 
consolidar aprendizagens.	
 

Critérios de avaliação 

Domínio cognitivo (75%): testes; outros trabalhos                                         

Domínio das atitudes (25%): responsabilidade; comportamento; participação na aula 
 


