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1.Terra um planeta com 
vida 
 I – Sistema Terra: da 
célula à biodiversidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sustentabilidade na 
Terra 

II – Ecossistemas 

 

 

 

 

1- Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único 
planeta com vida conhecida no Sistema Solar. 

1.1. Identificar a posição da Terra no Sistema Solar, através de 

representações esquemáticas. 
1.2. Explicar três condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a 

manutenção da vida. 
1.3. Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da energia solar e do 

dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. 
1.4. Descrever a influência da atividade dos seres vivos na evolução da 

atmosfera terrestre. 
1.5. Inferir a importância do efeito de estufa para a manutenção de uma 

temperatura favorável à vida na Terra. 

2- Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida. 

2.1. Descrever a Terra como um sistema composto por subsistemas 

fundamentais (atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera). 
2.2. Reconhecer a Terra como um sistema. 
2.3. Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida na Terra. 
2.4. Discutir o papel da alteração das rochas e da formação do solo na 

existência de vida no meio terrestre. 
2.5. Justificar o papel dos subsistemas na manutenção da vida na Terra. 

3- Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade 
existente na Terra. 

3.1. Distinguir células procarióticas de células eucarióticas, com base em 

imagens fornecidas. 
3.2. Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com 

base em observações microscópicas. 
3.3. Enunciar as principais caraterísticas das células animais e das células 

vegetais, com base em observações microscópicas. 
3.4. Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos. 
3.5. Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. 

4-Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 

4.1. Apresentar uma definição de ecossistema. 
4.2. Descrever os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 
4.3. Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos 

ecossistemas numa atividade prática de campo, próxima do local onde a 

  
Atividade prática 1 – Análise da situação-problema: “O 

que faz da Terra um planeta com vida?”  

 
Atividade laboratorial 2 - O microscópio – 
componentes e funções – Ficha de trabalho 
 
Atividade laboratorial 3 – Observação microscópica 
da célula eucariótica vegetal – VGowin 
 
Atividade laboratorial 4 – Observação microscópica 
da célula eucariótica vegetal 
 
Atividade laboratorial 5 – Observação microscópica 
de células do epitélio bucal - VGowin 
 
Atividade laboratorial 6 – Observação microscópica 
de seres protistas  infusórios – algas e protozoários  
VGowin. Recolha e análise de amostras de algas no 
espaço-escola. 
 
Atividade Prática 7 – Participação na sessão sobre 
valorização dos resíduos promovida pela Algar  
 
Atividade Experimental 8 – saída de campo ao 
espaço escolar exterior e identificar a estrutura e o 
funcionamento de ecossistemas diversos.  Discussão 
relativa aos níveis de organização biológica.  
 
Atividade Prática 9 – Interpretação de resultados 
experimentais relativos aos fatores abióticos- 
Exercícios do manual 
 
 
 

36 aulas 
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escola se localiza. 

5-Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos 
e o ambiente. 

5.1. Descrever a influência de cinco fatores abióticos (luz, água, solo, 

temperatura, vento) nos ecossistemas. 
5.2. Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos fatores abióticos 

estudados. 
5.3. Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, a influência dos 

fatores abióticos nos ecossistemas. 
5.4. Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis do meio 

influenciam os ecossistemas. 
5.5. Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica dos ecossistemas da 

região onde a escola se localiza. 
5.6. Relacionar as alterações do meio com a evolução ou a extinção de 

espécies. 

 

 

 

 


