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GEOLOGIA - 10º e 11º Anos 

10º Ano 11º Ano 

Módulo inicial 
Tema I 

A Geologia, os geólogos e os 
seus métodos 

Tema II 
A Terra, um planeta muito 

especial 

Tema III 
Estrutura e dinâmica da 

geosfera 

Tema IV 
Geologia, problemas e materiais do 

quotidiano 



BIOLOGIA - 10º e 11º Anos 



Módulos iniciais 
  Objetivo 
  Incoerência 
  Solução 

A Geologia, os geólogos e os seus 
métodos 

1. A Terra e os seus subsistemas em 
interação. 

2. As rochas, arquivos que relatam a História 
da Terra. 

3. A medida do tempo e a idade da Terra. 
4. A Terra, um planeta em mudança. 

Diversidade na Biosfera 
 
1. A Biosfera 

Diversidade, organização, extinção e 
conservação 

2. A célula 
Unidade estrutural e funcional. 
Constituintes básicos. 

1. A Terra e os seus subsistemas em interacção. 

 
 

2. A Biosfera - Diversidade, organização, extinção e conservação. 
3. Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres. 
4. Protecção ambiental e desenvolvimento sustentável. 



GEOLOGIA BIOLOGIA 

Módulo inicial 
 

A Geologia, os geólogos 
e os seus métodos 

A Terra e os seus 
subsistemas em 

interacção 

Módulo inicial 
 

Diversidade na Biosfera 

Diversidade, organização, 
extinção e conservação 

Tema II 
 

A Terra, um 
planeta a proteger  

Intervenções do 
Homem nos 
subsistemas +

Que inclua o estudo de casos de: 
 
- subsistemas em interacção  
- intervenção do homem nos subsistemas 
- desequilíbrio de uma espécie na biosfera 

+



GEOLOGIA 

10º Ano 

Tema I 
A Geologia, os 

geólogos e os seus 
métodos 

Tema II 
A Terra, um planeta 

muito especial 

Tema III 
Estrutura e dinâmica 

da geosfera 

BIOLOGIA 



GEOLOGIA 

11º Ano 

BIOLOGIA 

Tema IV 
Geologia, problemas e materiais do quotidiano 



Desenvolvimento das atividades práticas 

 Os resultados dos inquéritos 

 As expectativas e as pressões 

 Os constrangimentos 



Alterações na sequência de conteúdos – alguns apontamentos 

Biologia 
 
Evolução e Sistemática – ferramentas fundamentais 
Sistema de classificação de Whittaker – Evolução e Sistemática 

Geologia 
 
Ocupação antrópica e problemas de ordenamento 
                      & 
Exploração sustentada de recursos geológicos 



Qualquer solução deverá ter como objetivo 

aprender mais e portanto encontrar os caminhos 

para ensinar com mais facilidade e maior 

rentabilidade 


