
 

 

 

 

 

DGEstE - DSRCentro 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 

Código 160568  

DOMÍNIOS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR (DAC) – PLANIFICAÇÃO 

TEMA: SUSTENTABILIDADE TURMA: B                

SUBTEMA: “Salinização dos solos” ANO: 10.º 

 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento  
Calendarização Avaliação 

Elaboração do Projeto 

• Sensibilização para o 

tema/ brainstorming com  

• Distribuição dos 

subtemas consoante 

interesse dos grupos de 

alunos 

• Distribuição de trabalho 

entre os elementos do 

grupo 

• Entrega de ideias e planos 

de trabalho 

Biologia e 

Geologia 

Intervenção humana nos subsistemas 
terrestres 
• Pesquisar sobre as consequências da 

sobre-exploração dos recursos naturais, 
nomeadamente os aquíferos naturais; 

• Compreende que os solos são afetados 
devido ao excesso de sais relacionando 
este processo poluente com a alteração 
da fisiologia da planta, que conduz à sua 
morte; 

• Necessidade de promover a Proteção 
ambiental e desenvolvimento sustentável. 

 

A - Linguagens e textos 
• utilizar de modo proficiente 
linguagens e símbolos 
associados às tecnologias, à 
matemática e à ciência; 

• dominar capacidades 
nucleares de compreensão e 
de expressão  
B - Informação e 

comunicação 

• utilizar e dominar 
instrumentos diversificados 
para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma 
crítica e autónoma, 
verificando diferentes 
fontes documentais e a sua 
credibilidade; 
• transformar a informação 
em conhecimento; 
• trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede; 

 

Desenvolvimento 

e sustentabilidade 

12 de dezembro 

– aula conjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de janeiro 

Ficha de 

observação 

e de 

autoavaliaçã

o do 

trabalho 

efetuado  

Física e 

Química A 

Gases e Dispersões 
Pesquisar a composição da troposfera 
terrestre, identificando os gases 
poluentes e suas fontes, 
designadamente os gases que 
provocam efeitos de estufa e 
alternativas para minorar as fontes de 
poluição, comunicando as conclusões. 



 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento  
Calendarização Avaliação 

Atividades laboratoriais 

Preparação de soluções 

salinas 

Sementeira das 

sementes 

selecionadas pela 

tolerância/sensibilidad

e com diferentes 

concentrações salinas 

Recolha e análise de 

resultados 

Estudo de Campo 

Recolha de água da ria, 

do mar e da serra para 

análise 

 

Biologia e 

Geologia 

Relacionar a germinação da semente 

com as diferentes concentrações 

salinas da água do solo; 

Recolher dados viáveis para análise 

posterior; 

Construção de gráficos com os dados 

recolhidos na análise dessa evolução 

da germinação; 

Discussão e análise desses dados; 

Extrapolação de conclusões com base 

na análise desses dados. 

Concluir sobre comportamentos e 

atitudes a adotar, que contribuam para 

uma eficaz gestão de recursos e 

desenvolvimento ambiental e social 

sustentável. 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
• interpretar informação, planear 
e conduzir pesquisas; 
• gerir projetos e tomar decisões 
para resolver problemas; 
•desenvolver processos 
conducentes à construção de 
produtos e de conhecimento, 
usando recursos diversificados. 
D- Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
• convocar diferentes 
conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, 
utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para 
pensarem criticamente; 
E - Relacionamento interpessoal 
• trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede; 
F - Desenvolvimento pessoal e 

 Ao longo do 2º 

período durante 

em aulas de 

turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observação 

e de 

autoavaliaçã

o do 

trabalho 

efetuado  

Ficha de 

observação 

de aula 

prática 

Relatório do 

trabalho 

prático  

 

 



  

Visitas de 

estudo/Palestras 

Contactos com U. 

Aveiro e Instituto do 

MARE em Coimbra (?) 

Atividades laboratoriais 

Análise do teor de sal 

nas águas 

 

 

Física e 

Química A 

Gases e Dispersões 
Resolver problemas envolvendo 
cálculos numéricos sobre a 
composição quantitativa de soluções 
aquosas, exprimindo-a nas principais 
unidades, explicando as estratégias de 
resolução.  
 
Preparar soluções aquosas a partir de 
solutos sólidos e por diluição, 
avaliando procedimentos e 
comunicando os resultados. 
 
Energia dos eletrões nos átomos 
Identificar, experimentalmente, o ião 
sódio em amostras de água, usando 
testes de chama, comunicando as 
conclusões.  
 
 

 

autonomia 
• identificar áreas de interesse e 
de necessidade de aquisição de 
novas competências; 
• estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia. 
I - Saber científico, técnico e 
tecnológico 
• compreender processos e 
fenómenos científicos que 
permitam a tomada de decisão e 
a participação em fóruns de 
cidadania; 
• manipular e manusear 
materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, 
utilizar, transformar, imaginar e 
criar produtos e sistemas; 
• executar operações técnicas, 
segundo uma metodologia de 
trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os 
meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa; 
• adequar a ação de 
transformação e criação de 
produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos 
e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e 
aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

 
 

  

Meados de 

março – 

organização dos 

resultados 

experimentais -  

aula conjunta 

 

 

 

 



 

 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Domínio de 

Cidadania e 

Desenvolvimento  

Calendarização Avaliação 

Preparação da 

apresentação 

oral da pesquisa 

e dos resultados 

laboratoriais 

Elaboração de 

instrumentos 

de 

comunicação 

de resultados 

Comunicação 

dos resultados. 

 

Apresentação 

do produto 

final 

 

Biologia e 

Geologia 

Apresentação das conclusões do trabalho 

de pesquisa à comunidade educativa; 

Sensibilizar a comunidade educativa para 

os comportamentos e atitudes a adotar, que 

possam contribuir para uma eficaz gestão de 

recursos e desenvolvimento ambiental e social 

sustentável. 

A - Linguagens e textos 
• utilizar de modo proficiente 
linguagens e símbolos 
associados às tecnologias, à 
matemática e à ciência; 

•  dominar capacidades 

nucleares de compreensão e 
de expressão nas modalidades 
oral, escrita, visual e 
multimodal. 
B - Informação e comunicação 

• utilizar e dominar 
instrumentos diversificados 
para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais 
e a sua credibilidade; 
• transformar a informação em 
conhecimento; 
• trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e 
em rede; 

D- Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
• convocar diferentes 
conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, 
utilizando diferentes metodologias 
e ferramentas para pensarem 
criticamente; 
E - Relacionamento interpessoal 
• trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede; 

 

 Ao longo do 3º 

período em aulas 

de conjuntas 

 

 

 

Final do 3º 

período 

 

 

Ficha de 

observação 

e de 

autoavaliaçã

o do 

trabalho 

efetuado  

 

 

Trabalho 

final 

 

 

Português   


