
Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	

	E D C 	B A

Desempenho	 Desempenho	 Desempenho	 Desempenho Desempenho	
Fraco Insuficiente Suficiente Bom Muito	Bom

Reconhece	a	existência	de	
fósseis.

Associa	a	existência	de	fósseis	a	
vestígios	do	passado.

Conhece	o	conceito	de	fóssil	e	de	
paleontologia.

Identifica	1	condição	que	
favorece	o	processo	de	

fossilização.

-	Identifica	2	condições	que	
favorecem	o	processo	de	

fossilização.

Indica	3	condições	que	permitem	
a	fossilização.

Indica	todas	as	condições	que	
permitem	a	fossilização.

Compreende	que	o	processo	de	
fossilização	depende	das	

características	do	ser	vivo	e	das	
condições	químicas	e	físicas	do	

ambiente.

Não	identifica	qualquer	etapa	
da	formação	dos	fósseis.

Identifica	as	primeiras	etapas	da	
formação	dos	fósseis	(morte,	

soterramento	e	decomposição	das	
partes	moles	do	organismo).

Sequencia	as	principais	etapas	da	
formação	de	fósseis.

Compreende	o	processo	de	
mineralização.

Explica	o	afloramento	de	fósseis	à	
superfície.

Conhece	1	tipo	de	fossilização. Conhece	2	tipos	de	fossilização. Distingue	3	tipos	de	fossilização. Distingue	4	tipos	de	fossilização.

Distingue	todos	os	tipos	de	
fossilização	e	compreende	que	

diferentes	processos	de	fossilização	
podem	ocorrer	em	simultâneo	em	

diferentes	seres	vivos.
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Explica	o	contributo	do	estudo	dos	
fósseis	e	dos	processos	de	

fossilização	para	a	reconstituição	da	
história	da	vida	na	Terra.

Conhece	a	unidade	de	medida	do	
tempo	geológico.

Distingue	tempo	histórico	de	
tempo	geológico	com	base	na	sua	
unidade	de	medida	e	duração,	e	
em	documentos	diversificados,	
valorizando	saberes	de	outras	

disciplinas	(ex.:	História).

Compreende	a	noção	de	tempo	
histórico	e	tempo	geológico	com	

base	no	seu	uso.

Faz	a	analogia	entre	um	dia	de	24h	
e	os	primeiros	acontecimentos	da	

história	da	Terra.

Compreende	o	conceito	geral	de	
datação	relativa.

Distingue	a	datação	absoluta	da	
datação	relativa.

Compreende	o	método	usado	
na	datação	absoluta.

Compreende	a	noção	de	tempo	de	
semi-vida	de	um	elemento.

Conhece	ou	o	princípio	da	
horizontalidade	e/ou	o	princípio	
da	sobreposição	dos	estratos.

Aplica	corretamente	o	princípio	da	
horizontalidade	e	da	sobreposição	

dos	estratos.

Aplica	corretamente	o	princípio	
da	identidade	paleontológica.

Identifica	o	princípio	da	identidade	
paleontológica.

Explicita	os	princípios	do	
raciocínio	geológico	e	de	datação	

relativa	e	reconhece	a	sua	
importância	para	a	caracterização	
das	principais	etapas	da	história	

Não	reconhece	fósseis	de	
idade	ou	de	ambiente.

Dá	exemplo	de	fósseis	de	idade	
e/ou	de	ambiente.

Distingue,	de	uma	forma	geral,	os	
fósseis	de	idade	dos	fósseis	de	

ambiente.

Compreende	as	condições	
necessárias	para	ser	

considerado	um	bom	fóssil	de	
idade.

Reconhece	a	importância	dos	
fósseis	de	idade	e	de	ambiente	para	
a	reconstituição	da	história	da	Terra	

e	dos	paleoambientes.
Compreende	as	condições	

necessárias	para	ser	
considerado	um	bom	fóssil	de	

Reconhece	que	a	escala	do	
tempo	geológico	pretende	

mostrar	os	principais	
acontecimentos	datados	da	

História	da	Terra.

Reconhece	que	a	escala	do	tempo	
geológico	está	dividida	em	Pré-
Câmbrico,	Eras	e	Períodos.

Identifica	as	Eras	Geológicas	e	o	
Pré-	Câmbrico	numa	Tabela	

Cronoestratigráfica.

Estabelece	o	limite	temporal	do	
Pré-Câmbrico	e	das	Eras	

Geológicas.

Conhece	1	acontecimento	
marcante	que	delimita	os	

intervalos	de	tempo	geológico.

Conhece	2	acontecimentos	
marcantes	que	delimitam	os	
intervalos	de	tempo	geológico.

Conhece	todos	os	acontecimentos	
marcantes	que	delimitam	os	
intervalos	de	tempo	geológico.

Compreende	que	os	
acontecimentos	marcantes	que	
delimitaram	os	intervalos	de	

tempo	geológico	influenciaram	
a	evolução	dos	seres	vivos.

Relaciona	a	distribuição	dos	seres	
vivos	atuais	com	os	acontecimentos	

marcantes	que	ocorreram	no	
passado	da	história	da	Terra.
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Identifica	1	acontecimento	de	
cada	grande	etapa	da	história	da	

Terra.

Relaciona	o	Pré-Câmbrico	com	o	
aparecimento	e	evolução	das	

primeiras	formas	de	vida	e	com	o	
enriquecimento	em	oxigénio	da	

atmosfera.

Refere	os	principais	
acontecimentos	de	cada	uma	
das	grandes	etapas	da	história	

da	Terra.

Caracteriza,	de	forma	detalhada,	
cada	uma	das	grandes	etapas	da	

história	da	Terra.

Relaciona	o	Paleozóico	com	o	
aparecimento	dos	primeiros	
organismos	com	partes	duras;	
conquista	do	meio	terrestre	e	

evolução	e	extinção	das	trilobites.
Relaciona	o	Mesozóico	com	o	
domínio	dos	grandes	répteis	e	
amonites,	e	aparecimento	dos	

mamíferos	e	aves.
Relaciona	o	Cenozóico	com	o	
aparecimento	dos	primeiros	

hominídeos.

Compreende	a	noção	de	
Pangeia.

Conhece	um	dos	argumentos	que	
apoiaram	a	teoria	de	Wegener.

Conhece	dois	dos	argumentos	que	
apoiaram	a	teoria	de	Wegener.

Conhece	três	dos	argumentos	
que	apoiaram	a	teoria	de	

Wegener.

Conhece	os	quatro	argumentos	que	
apoiaram	a	teoria	de	Wegener.

Refere	um	dos	argumentos	que	
fragilizou	a	teoria	de	Wegener.

Refere	dois	argumentos	que	
fragilizaram	a	teoria	de	Wegener.

Morfologia	
dos	fundos	
oceânicos

Conhece	1	zona	do	fundo	
oceânico.

Conhece	2	zonas	do	fundo	
oceânico.

Conhece	3	ou	4	zonas	do	fundo	
oceânico.

Conhece	5	zonas	do	fundo	
oceânico.

Conhece	todas	as	zonas	do	fundo	
oceânico.

Paleomagnetis
mo

Compreende	que	a	crusta	
oceânica	é	mais	antiga	à	medida	

que	nos	afastamos	do	rifte.

Compreende	a	noção	de	
paleomagnetismo.

Compreende	a	noção	de	anomalia	
positiva	e	negativa.

Compreende	a	noção	de	litosfera.

Reconhece	que	a	litosfera	está	
fragmentada	em	placas.

Localiza	Portugal	Continental	na	
placa	Euroasiática.

Reconhece	que	as	correntes	de	
convecção	existentes	no	manto	
constituem	o	“motor	da	tectónica	

de	placas”.

Esquematiza	uma	corrente	de	
convecção.

Descreve	o	modo	como	as	
correntes	de	convecção	fazem	

movimentar	as	placas	tectónicas.

Compreende	a	noção	de	limite	
divergente,	associado	a	existência	

de	um	rifte	e	à	formação	de	

Compreende	a	noção	de	limite	
convergente,	associado	a	uma	

zona	de	subducção.

Compreende	a	noção	de	limite	
convergente,	associado	ao	choque	

de	placas	oceânicas	(arco	
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Compreende	a	noção	de	zona	de	
subducção	enquanto	local	de	

destruição	da	litosfera.

Compreende	a	noção	de	limite	
transformante.

Explica	a	constância	do	volume	e	
massa	da	Terra.

Compreende	a	noção	de	limite	
convergente,	associado	ao	choque	

de	placas	continentais.
Relaciona	a	atividade	sísmica	e	
vulcânica	existente	nos	diversos	

limites	de	placas.
Identifica,	num	mapa	de	

deslocação	de	placas,	limites	
divergentes,	convergentes	e	

transformantes.

Reconhece	que	os	materiais	
reagem	de	forma	diferente	à	

tensão.

Distingue	a	deformação	dúctil	da	
deformação	frágil.

Associa	a	formação	de	falhas	a	um	
regime	de	deformação	frágil.

Distingue	falhas	normais	de	
falhas	inversas.

Prevê	o	tipo	de	falha	formada	
(inversa,	normal	ou	de	

desligamento)	consoante	o	tipo	de	
força	aplicada.

Associa	a	formação	de	dobras	a	
um	regime	de	deformação	dúctil.
Compreende	que	normalmente	as	

dobras	resultam	de	forças	
compressivas.

Formação	de	
montanhas

Reconhece	que	a	formação	de	
montanhas	está	geralmente	

associada	a	limites	convergentes.

Compreende	as	cadeias	de	
colisão.

Compreende	as	cadeias	de	
subducção.

Compreende	as	cadeias	
montanhosas	intracontinentais.

Origem	do	
vulcanismo

Identifica	unicamente	o	
vulcanismo	de	tipo	central.

Distingue	vulcanismo	de	tipo	
central	de	vulcanismo	fissural.

Explica	quais	os	fenómenos	
responsáveis	pelas	erupções	

vulcânicas.

Explica	por	que	razão	os	fenómenos	
vulcânicos	são	manifestações	da	

atividade	interna	da	Terra.
Não	reconhece	que	há	regiões	
do	globo	onde	se	concentra	a	

atividade	vulcânica.

Localiza	uma	zona	de	atividade	
vulcânica	no	globo.

Localiza	duas	zonas	de	atividade	
vulcânica	no	globo.

Localiza	as	três	principais	zonas	
de	atividade	vulcânica	no	globo.

Relaciona	a	distribuição	de	vulcões	
com	os	limites	de	placas.

Conhece	fenómenos	de	
vulcanismo	em	território	nacional.

Te
rr
a	
em

	T
ra
ns
fo
rm

aç
ão

Di
nâ
m
ic
a	
In
te
rn
a	
da
	T
er
ra

A	Teoria	da	
Tectónica	de	

Placas

Ocorrência	de	
falhas	e	
dobras

Co
ns
eq

uê
nc
ia
s	d

a	
di
nâ
m
ic
a	
in
te
rn
a	
da
	T
er
ra

Localização	
das	zonas	
vulcânicas



Constituintes	
de	um	vulcão

Identifica	um	ou	dois	
constituintes	de	um	vulcão.

Identifica	até	metade	dos	
constituintes	de	um	vulcão.

Identifica	a	maioria	dos	
constituintes	de	um	vulcão.

Identifica	todos	os	constituintes	
de	um	vulcão.

Distingue	magma	de	lava	pela	
sua	localização.

Distingue	magma	de	lava	pela	sua	
constituição.

Distingue	diferentes	materiais	
expelidos	pelos	vulcões,	com	base	
em	amostras	de	mão	(pedra-

pomes,	basalto,	enxofre,	escória,	
obsidiana	e	cinzas	vulcânicas).

Classifica	os	diferentes	tipos	de	
piroclastos.

Caracteriza	os	diferentes	tipos	de	
lava.

Conhece	os	materiais	gerais	
expelidos	pelos	vulcões	(gases,	

lava	e	piroclastos).

Relaciona	cada	tipo	de	lava	com	o	
tipo	de	atividade	vulcânica	

correspondente;

Compreende	a	noção	de	
viscosidade	/fluidez	de	uma	

substância.

Estabelece	a	relação	existente	
entre	a	viscosidade	de	uma	

substância	e	a	força	necessária	
para	a	sua	deslocação.

Infere	o	tipo	de	atividade	vulcânica	
associado	à	viscosidade	do	magma.

Infere	o	tipo	de	cone	vulcânico	
formado	a	partir	da	viscosidade	

do	magma.
Distingue	uma	erupção	explosiva	
de	uma	erupção	efusiva	pelo	
diferente	grau	de	violência	da	

atividade	vulcânica.

Identifica,	de	uma	forma	geral,	
uma	erupção	vulcânica	efusiva	e	
explosiva	(tipo	de	cone	vulcânico	

e	materiais	libertados).

Relaciona	os	diferentes	tipos	de	
materiais	emitidos	pelos	vulcões	
com	as	características	de	cada	
tipo	de	atividade	vulcânica.

Compreende	a	noção	de	erupção	
vulcânica	mista.

Conhece	uma	das	possíveis	
origens	dos	piroclastos.

Conhece	duas	das	possíveis	
origens	dos	piroclastos.

Conhece	as	três	possíveis	origens	
dos	piroclastos.

Caracteriza	as	erupções	efusivas	e	
explosivas,	quanto	à	temperatura	

e	viscosidade	do	magma.

Relaciona	as	características	do	
magma	com	o	tipo	de	atividade	

vulcânica	associado.
Reconhece	uma	caldeira	em	
esquemas	ou	fotografias.

Compreende	o	processo	de	
formação	de	uma	caldeira.

Explica	o	processo	de	formação	
de	uma	caldeira.

Distingue	um	domo	de	uma	
agulha	vulcânica.

Explica	o	processo	de	formação	de	
domos	e	agulhas	vulcânicas.

Vulcanismo	
secundário

Distingue	vulcanismo	principal	de	
vulcanismo	secundário.

Identifica,	num	esquema,	as	várias	
manifestações	de	vulcanismo	

secundário.

Compreende	as	diferenças	
existentes	entre	os	vários	tipos	
de	vulcanismo	secundário.

Explica	em	que	consistem	as	
manifestações	secundárias	de	

vulcanismo.

Conhece	um	risco	e	um	benefício	
do	vulcanismo	para	as	populações.

Conhece	dois	riscos	e	dois	
benefícios	do	vulcanismo	para	as	

populações.

Conhece	três	riscos	e	três	
benefícios	do	vulcanismo	para	

as	populações.

Conhece	quatro	riscos	e	quatro	
benefícios	do	vulcanismo	para	as	

populações.
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Indica	uma	medida	de	proteção	de	
bens	e	de	pessoas	do	risco	

vulcânico.

Indica	duas	medidas	de	proteção	
de	bens	e	de	pessoas.

Indica	três	medidas	de	proteção	
de	bens	e	de	pessoas.

Indica	quatro	medidas	de	proteção	
de	bens	e	de	pessoas	do	risco	

vulcânico.

Conhece	um	contributo	da	ciência	
e	da	tecnologia	para	a	previsão	e	
minimização	de	riscos	associados	

ao	vulcanismo.

Conhece	dois	contributos	da	
ciência	e	da	tecnologia	para	a	

previsão	e	minimização	de	riscos	
associados	ao	vulcanismo.

Conhece	três	contributos	da	
ciência	e	da	tecnologia	para	a	

previsão	e	minimização	de	riscos	
associados	ao	vulcanismo.

Conhece	quatro	contributos	da	
ciência	e	da	tecnologia	para	a	

previsão	e	minimização	de	riscos	
associados	ao	vulcanismo.

Distingue	sismo	natural	de	sismo	
artificial.

Distingue	hipocentro	de	epicentro	
sísmico.

Compreende	o	conceito	de	
sismo.

Explica	a	formação	de	um	sismo,	
associado	à	dinâmica	interna	da	

Terra.
Compreende	a	noção	de	onda	

sísmica.
Distingue	ondas	sísmicas	

profundas	de	ondas	sísmicas	
Distingue	as	ondas	P	das	ondas	S.

Carateriza	as	ondas	superficiais.
Associa	a	distribuição	de	sismos	a	
nível	mundial	aos	limites	das	

placas	tectónicas.

Reconhece	um	tsunami.
Compreende	as	noções	de	abalo	

premonitório	e	de	réplica.
Compreende	a	noção	de	tsunami.

Indica	um	dos	motivos	que	
influencia	a	intensidade	sísmica.

Distingue	intensidade	de	
magnitude	sísmica.

Indica	dois	motivos	que	
influenciam	a	intensidade	sísmica.

Indica	três	motivos	que	
influenciam	a	intensidade	

Indica	quatro	motivos	que	
influenciam	a	intensidade	sísmica.

Distingue	a	Escala	de	Richter	da	
Escala	Macrossísmica	Europeia.

Distingue	sismógrafo	de	
sismograma.

Interpreta	um	sismograma,	
localizando	as	ondas	P	e	as	

ondas	superficiais.

Interpreta	um	sismograma,	
localizando	as	ondas	S.

Interpreta	uma	carta	de	isossistas	
nacional,	identificando	o	
epicentro	do	sismo.

Valoriza	o	papel	das	cartas	de	
isossistas	na	identificação	do	
risco	sísmico	de	uma	região.

Conhece	uma	medida	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

antes	de	um	sismo.

Conhece	duas	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	antes	

de	um	sismo.

Conhece	três	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	antes	

de	um	sismo.

Conhece	quatro	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

antes	de	um	sismo.

Conhece	cinco	medidas	de	proteção	
de	bens	e	pessoas	antes	de	um	

sismo.
Conhece	uma	medida	de	

proteção	de	bens	e	pessoas	
durante	um	sismo.

Conhece	duas	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

durante	um	sismo.

Conhece	três	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

durante	um	sismo.

Conhece	quatro	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

durante	um	sismo.

Conhece	cinco	medidas	de	proteção	
de	bens	e	pessoas	durante	um	

sismo.
Conhece	uma	medida	de	

proteção	de	bens	e	pessoas	
após	um	sismo.

Conhece	duas	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	após	

um	sismo.

Conhece	três	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	após	

um	sismo.

Conhece	quatro	medidas	de	
proteção	de	bens	e	pessoas	

após	um	sismo.

Conhece	cinco	medidas	de	proteção	
de	bens	e	pessoas	após	um	sismo.
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proteção	
sísmicas



Compreende	a	importância	da	
ciência	e	tecnologia	na	previsão	

sísmica.

Distingue	métodos	diretos	e	
indiretos	de	estudo	do	interior	da	

Terra.

Relaciona	os	fenómenos	
vulcânicos	e	sísmicos	com	os	
métodos	diretos	e	indiretos,	

respetivamente.

Conhece	dois	métodos	diretos	
de	estudo	do	interior	da	Terra.

Conhece	três	métodos	diretos	de	
estudo	do	interior	da	Terra.

Conhece	dois	métodos	indiretos	
de	estudo	do	interior	da	Terra.

Conhece	três	métodos	indiretos	de	
estudo	do	interior	da	Terra.

Reconhece	a	importância	dos	
fenómenos	vulcânicos	para	o	
conhecimento	da	estrutura	

interna	da	Terra.

Compreende	a	importância	dos	
restantes	métodos	diretos	para	
o	conhecimento	da	estrutura	

interna	da	Terra.

Compreende	a	importância	dos	
restantes	métodos	indiretos	para	o	
conhecimento	da	estrutura	interna	

da	Terra.
Reconhece	a	importância	dos	
fenómenos	sísmicos	para	o	
conhecimento	da	estrutura	

interna	da	Terra.

Reconhece	o	contributo	da	ciência	
e	tecnologia	para	o	conhecimento	
da	estrutura	interna	da	Terra.

Conhece	o	modelo	químico	da	
estrutura	interna	da	Terra.

Distingue	as	várias	partes	do	
modelo	químico	de	acordo	com	a	
sua	constituição	e	propriedades	

químicas.

Distingue	litosfera	de	astenosfera.
Conhece	o	modelo	físico	da	
estrutura	interna	da	Terra.

Caracteriza	as	várias	camadas	do	
modelo	físico	da	estrutura	interna	

da	Terra.

Associa	a	litosfera	e	a	
astenosfera	às	partes	do	modelo	

químico	correspondentes.

Faz	a	correspondência	entre	os	dois	
modelos	da	estrutura	interna	da	

Terra.
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Reconhece	a	existência	de	
minerais	na	constituição	das	

rochas,	com	base	na	
observação	de	amostras	de	

mão.

Identifica	1	ou	2	minerais	em	
amostra	de	mão.

Identifica	alguns	minerais	(biotite,	
calcite,	feldspato,	moscovite,	

olivina,	quartzo),	em	amostras	de	
mão	de	rochas	e	minerais.

Conhece	e	identifica	a	
constituição	mineralógica	de	um	

granito.

Compreende	que	a	associação	de	
diferentes	minerais	dão	origem	a	

diferentes	rochas.

Conhece	uma	das	
características	dos	minerais.

Conhece	duas	das	características	
dos	minerais.

Enuncia	o	conceito	de	mineral.

Conhece	1	propriedade	física	
dos	minerais.

Conhece	2	a	3	propriedades	físicas	
dos	minerais.

Caracteriza	3	propriedades	físicas	
dos	minerais.

Caracteriza	4	a	5	propriedades	
físicas	dos	minerais.

Caracteriza	6	propriedades	físicas	
dos	minerais.

Reconhece	que	o	diamante	é	o	
mineral	que	apresenta	maior	

dureza.

Percebe	que	existem	minerais	com	
durezas	diferentes

Determina	a	dureza	do	mineral	
através	da	escala	de	Mohs.

Explica	a	importância	da	escala	
de	Mohs	na	determinação	da	

dureza	dos	minerais.

Compreende	a	importância	da	
escala	de	Mohs	na	identificação	dos	

minerais.
Compreende	que	a	dureza	refere-
se	à	resistência	do	mineral	ao	

risco.
Identifica	a	calcite	através	da	

efervescência	que	faz	com	o	ácido	
clorídrico.

Identifica	um	agente	da	
dinâmica	externa	da	Terra.

Identifica	dois	agentes	da	
dinâmica	externa	da	Terra.

Identifica	todos	os	agentes	da	
dinâmica	externa	da	Terra.

Distingue	erosão	de	
meteorização.

Caracteriza	a	ação	dos	diferentes	
agentes	da	geodinâmica	externa	da	
Terra	na	meteorização	e	erosão	das	

rochas.
Reconhece	que	os	materiais	são	
transportados	ao	longo	de	um	
curso	de	água	e	depositados	no	

Identifica	e	interpreta	em	
esquemas,	os	processos	das	

principais	etapas	da	formação	das	
Explica	o	processo	da	diagénese.

Compreende	que	o	processo	da	
diagénese	dá	origem	a	rochas	

consolidadas.
Reconhece	que	uma	rocha	

sedimentar	detrítica	é	formada	
por	sedimentos	detríticos.

Distingue	uma	rocha	detrítica	
consolidada	de	uma	rocha	
detrítica	não	consolidada.

Classifica	um	dos	tipos	de	
sedimentos	e	a	correspondente	

rocha	consolidada.

Classifica	dois	tipos	de	
sedimentos	e	a	correspondente	

rocha	consolidada.

Classifica	três	tipos	de	sedimentos	e	
a	correspondente	rocha	

consolidada.
Relaciona	o	tamanho	e	o	grau	de	
arredondamento	dos	sedimentos	
com	o	tipo	de	transporte	a	que	está	

sujeito.

Rochas	
biogénicas	e	
quimiogénicas

Conhece	uma	rocha,	biogénica	
ou	quimiogénica.

Conhece	uma	rocha	biogénica	e	
uma	quimiogénica.

Distingue	rochas	quimiogénicas	e	
biogénicas	quanto	à	origem	dos	

sedimentos.

Compreende	o	processo	de	
formação	de	um	dos	tipos	de	
rochas	(quimiogénicas	ou	

biogénicas).

Compreende	o	processo	de	
formação	das	rochas	quimiogénicas	

e	das	rochas	biogénicas.
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Rochas	
Magmáticas

Reconhece	que	as	rochas	
magmáticas	se	formam	devido	
ao	arrefecimento	do	magma.

Reconhece	que	o	tempo	de	
arrefecimento	do	magma	

determina	o	grau	de	crescimento	
dos	minerais.

Distingue	uma	rocha	magmática	
plutónica	de	uma	rocha	
magmática	vulcânica.

Relaciona	a	textura	das	rochas	
magmáticas	com	o	tempo	de	
cristalização	dos	minerais.

Prevê	o	local	onde	se	formam	as	
rochas	magmáticas	relacionando	
com	a	dinâmica	externa	da	Terra.

Identifica	um	xisto	e	um	mármore	
em	amostras	de	mão.

Reconhece	rochas	metamórficas	
foliadas.

Distingue	rochas	metamórficas	
foliadas	de	não	foliadas.

Relaciona	o	tipo	de	metamorfismo	
com	a	rocha	metamórfica	que	é	

formada.
Relaciona	a	formação	das	rochas	
metamórficas	com	o	aumento	da	

pressão	e	temperatura.

Distingue	metamorfismo	de	
contacto	de	metamorfismo	

regional.

Explica	o	conceito	de	
metamorfismo	associado	à	
dinâmica	interna	da	Terra.

O	Ciclo	das	
Rochas

Identifica	uma	etapa	e	um	tipo	de	
rochas	do	ciclo	das	rochas

Identifica	o	tipo	de	rochas	
presentes	no	ciclo	das	rochas	e	as	

principais	etapas	do	mesmo.

Interpreta	o	ciclo	das	rochas,	
integrando	conhecimentos	
sobre	rochas	sedimentares,	
magmáticas	e	metamórficas.

Conhece	os	principais	grupos	
de	rochas	em	Portugal.

Reconhece	uma	paisagem	típica	
de	Portugal.

Identifica	os	diferentes	tipos	de	
paisagem,	sedimentar,	magmática	

e	metamórfica.

Caracteriza	dois	tipos	de	
paisagens	geológicas.

Caracteriza	três	tipos	de	paisagens	
geológicas.

Conhece	1	aplicação	de	rochas	
ou	minerais.

Conhece	2	aplicações	de	rochas	ou	
minerais.

Conhece	3	aplicações	de	rochas	
ou	minerais.

Conhece	4	aplicações	de	rochas	
ou	minerais.

Conhece	5	aplicações	de	rochas	ou	
minerais.

Ambiente	
geológico	e	

saúde

Identifica	um	impacto	
geológico	nos	seres	vivos.

Identifica	dois	impactos	geológico	
nos	seres	vivos.

Identifica	três	impactos	geológico	
nos	seres	vivos.

-	Identifica	quatro	impactos	
geológico	nos	seres	vivos.

Identifica	cinco	impactos	geológico	
nos	seres	vivos.

Impacto	do	
ser	humano	
nos	processos	
geológicos

Identifica	uma	ação	do	ser	
humano	na	geosfera.

Identifica	duas	ações	do	ser	
humano	na	geosfera.

Identifica	três	ações	do	ser	
humano	na	geosfera.

Identifica	quatro	ações	do	ser	
humano	na	geosfera.

Identifica	cinco	ações	do	ser	
humano	na	geosfera.Co
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