
 
 
 
 
Previstas                                                                                                                Unidades Programáticas                                                                                                        

 

5 SETEMBRO 

Apresentação. 
Avaliação diagnóstica. 
Atitude investigativa. 
A Geologia, os geólogos e os seus métodos.- início. 
 

 
 

13 OUTUBRO 
A Geologia, os geólogos e os seus métodos – continuação. 
Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste. 
 

 
 

13 NOVEMBRO 
A Geologia, os geólogos e os seus métodos – fim. 
A Terra, um planeta muito especial- início. 
 Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste.  
 

 
 

8 DEZEMBRO 
A Terra, um planeta muito especial - fim. 
Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera – início. 
Auto e hetero-avaliação. 

  

 
12 JANEIRO 

Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera – conclusão. 
Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste. 
 

 11 FEVEREIRO 
Diversidade na Biosfera. 
Obtenção de matéria – início. 
 

Obtenção de matéria -  

Obtenção de matéria – início. 

 

 8 MARÇO 

Obtenção de matéria – continuação. 
Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste.  
Auto e hetero-avaliação. 
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12 ABRIL 

Obtenção de matéria – conclusão. 
Distribuição de matéria – início. 
Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste. 

 13 MAIO 
Distribuição de matéria – conclusão.  
Transformação e utilização de energia pelos seres vivos – início. 
Revisões para o teste, teste e entrega e correção do teste. 
 

 

 

 4 JUNHO 
Transformação e utilização de energia pelos seres vivos – fim. 
Auto e hetero-avaliação. 

 
Nota 1: O número de aulas previstas refere-se se a blocos de 90 ou de 135 minutos.  
Nota 2: O tema “Regulação nos seres vivos” será lecionado no início do 11º ano. 
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