AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRANCOSO
www.aetrancoso.pt

Guião de aprendizagem à distância 7.º A
Aulas síncrona | Com recurso a videoconferência – Plataforma ZOOM.
Atividades assíncrona | Com recurso ao moodle do AET, email celialopes@anesbandarra.net
e #estudo em casa da RTP memoria.
Conteúdos

GRANDES
ETAPAS DA
HISTÓRIA
DA TERRA

O aluno deverá ser capaz de:

• Sistematizar informação, em formatos diversos, sobre o conceito de
tempo.
• Distinguir tempo histórico de tempo geológico, com base em documentos
diversificados.
• Explicar o conceito de datação relativa, com base nos princípios do
raciocínio geológico e com recurso a uma atividade prática laboratorial.
• Distinguir datação relativa de datação radiométrica.
• Localizar as Eras geológicas numa Tabela Cronoestratigráfica.
• Inferir as consequências das mudanças climáticas dos subsistemas
terrestres (atmosfera, biosfera, geosfera, hidrosfera) ao longo da história
da Terra, com base em documentos diversificados.
• Caracterizar ambientes geológicos passados, através de uma atividade
prática de campo.

Recursos e ferramentas
- Televisor, computador, tablet ou telemóvel com acesso a internet;
- Manual escolar, caderno de atividades e caderno diário;
- PowerPoint®: “Etapas da história da Terra” disponível no moodle do AET, 3ºciclo- 7.º ano - CN 7.º Célia Lopes;
- #estudo em casa da RTP memoria (4.ª feira das 14:00 às 14:30);
- Escola virtual.
Metodologia de trabalho
1.º Leitura atenta e observação das imagens da página 192 à 208 do manual.
2.º Exploração dos conteúdos a desenvolver com o recurso ao PowerPoint® “Etapas da história da Terra”:
3.º Resolução das atividades propostas nas páginas 195 ,197 e 204 do manual no sentido de aprofundares
os teus conhecimentos.
4.º Realiza uma aula de campo virtual, visualizando o documentário disponível em:
https://ensina.rtp.pt/artigo/trilobites-a-vida-na-terra-antes-dos-dinossauros/
5.º Resolução das fichas de trabalho nas páginas 2010 e 211 do manual e a ficha 14 do caderno de
atividades para consolidares os teus conhecimentos.
6.º Realiza a ficha avaliação formativa sobre “GRANDES ETAPAS DA HISTÓRIA DA TERRA” que irás receber via
email, com vista à comprovação da tua aprendizagem.
7.º Esclarece as dúvidas que surgirem durante o horário das atividades assíncronas através do email
celialopes@anesbandarra.net ,
8.º Envia a resolução das atividades propostas através do email celialopes@anesbandarra.net, nos prazos
definidos pela professora para a realização das tarefas.
BOM TRABALHO

Célia Lopes
Esperança no Horizonte, #juntos de novo

