
 

 

 

 

 

DGEstE - DSRCentro 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 

Código 160568  

DOMÍNIOS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR (DAC) – PLANIFICAÇÃO 

TEMA: SUSTENTABILIDADE TURMA: C                

SUBTEMA: “Incêndios Florestais e a Gestão de Energia” 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 answer 

garden 

• 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 

Geologia e métodos 
 
Interpretar situações identificando 
exemplos de interações entre os 
subsistemas terrestres (atmosfera, 
biosfera, geosfera e hidrosfera). 
 

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; 

 

 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 

Visitas de 

estudo/Palestras 

 

Contactos com U. 

Aveiro  

 

Atividades laboratoriais 

 

 

 

Biologia e 

Geologia 

Geologia e métodos 
 
Distinguir processos de datação 
relativa de absoluta/ radiométrica, 
identificando exemplos das suas 
potencialidades e limitações como 
métodos de investigação em Geologia. 
 

Biodiversidade 
 
Relacionar a diversidade biológica com 

intervenções antrópicas que podem 

interferir na dinâmica dos 

ecossistemas (interações bióticas/ 

abióticas, extinção e conservação de 

espécies). 

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 
pensar criticamente; 
E - Relacionamento 
interpessoal 
• trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede; 
F - Desenvolvimento pessoal e 
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 
 
 
 

 Ao longo do 2º 

período durante 

em aulas de 

turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meados de 

março – 

organização dos 

resultados 

experimentais -  

aula conjunta 

 

 

 

Ficha de 

observação 

e de 

autoavaliaçã

o do 

trabalho 

efetuado  

Ficha de 

observação 

de aula 

prática 

Relatório do 

trabalho 

prático  

 

 



  

 

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.  
 
Energia e fenómenos elétricos  
 
Interpretar o significado das 
grandezas: corrente elétrica, diferença 
de potencial elétrico e resistência 
elétrica.  
Avaliar, numa perspetiva intra e 
interdisciplinar, como a energia 
elétrica e as suas diversas aplicações 
são vitais na sociedade actual e as 
repercurssões a nível social, 
económico, político e ambiental.  
 
 
Energia, fenómenos térmicos e 
radiação  
 
Compreender o rendimento de um 
processo, interpretando a degradação 
de energia com base na Segunda Lei 
da Termodinâmica, analisando a 
responsabilidade individual e coletiva 
na utilização sustentável de recursos.  
 

 
 
• 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. 

 
 

  



 

 

 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Domínio de 

Cidadania e 

Desenvolvimento  

Calendarização Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de 

um ensaio 

filosófico 

    Ao longo do 3º 

período em aulas 

conjuntas 

 

 

 

Final do 3º 

período 

 

   

 

3.º período 

Ficha de 

observação 

e de 

autoavaliaçã

o do 

trabalho 

efetuado  

 

 

Trabalho 

final 

 

 

Avaliação do 

ensaio, 

tendo em 

conta o 

guião e os 

critérios de 

avaliação 

definidos 

para o 

mesmo. 

  

  

  

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

Temas/problemas do mundo 

contemporâneo. 

Desenvolvimento de um dos seguintes 

temas: 

1. Erradicação da pobreza. 
2. Estatuto moral dos animais.  
3. Responsabilidade ambiental.  
4. Problemas éticos na interrupção da vida 
humana.  
5. Fundamento ético e político de direitos 
humanos universais . 
6. Guerra e paz. 
7. Igualdade e discriminação. 
 



 

 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Domínio de 

Cidadania e 

Desenvolvimento  

Calendarização Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 8. Cidadania e participação polític.  

9. Os limites entre o público e privado.  

10. Outros (desde que inseridos nas áreas 

filosóficas das Aprendizagens Essenciais 

propostas para o 10.º ano).  

 

Tendo em conta a lista proposta, o tema 

desta planificação enquadra-se no tema 3 

(responsabilidade ambiental).  

 

O desenvolvimento do tema terá por 

horizonte a elaboração de um ensaio 

filosófico, sendo que a sua extensão e o 

grau de aprofundamento do ensaio deverá 

ter em consideração a maturidade dos 

alunos (possível área de trabalho 

transversal com outras disciplinas, uma 

vez que a reflexão/argumentação crítica a 

desenvolver no ensaio dependerá, em 

parte, do s conhecimentos e competências 

desenvolvidos nas outras disciplinas que 

integram esta planificação.). 

   

 

 

  

  

  

  



 

 

 

Atividade(s) 
Disciplinas 

Intervenientes 

AE (Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Área de Competência  

e competências Associadas 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento  
Calendarização Avaliação 

     

 

 

 

 

 

 

 


