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CIÊNCIAS  NATURAIS - 9º ano de escolaridade 
Proposta de trabalho no âmbito dos DAC 

 

Tema: Sustentabilidade através da … Alimentação 

Sub-tema: A alimentação ao longo de três gerações 

 

1. Refeições diárias e alimentos consumidos 

Na infância dos meus avós 

Na infância dos meus pais 

Hoje 

 

2. Obter alimentos: onde e como? 

Na infância dos meus avós 

Na infância dos meus pais 

Hoje 

 

3. Alimentação e sustentabilidade ambiental 

3.1. Produção e comercialização 

Na infância dos meus avós 

Na infância dos meus pais 

Hoje 

 

4. A alimentação e o calendário: dias normais e dias especiais 

Na infância dos meus avós 

Na infância dos meus pais 

Hoje 

 

5. Alimentação e saúde 

5.1. A influência dos hábitos alimentares sobre a qualidade de vida 

NOTA: Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 4 de dezembro, e assinados com pseudónimo.                                                                                 
A professora de Ciências Naturais, Maria Natália Gomes 
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Algumas sugestões para um bom método de trabalho:                    

conforme Orientações da B.Escolar (sessão dinamizada pela professora Ângela Relvão em outubro) 

 
1. Pensa na forma como queres apresentar o resultado final do teu trabalho. 

Recolhe a informação de modo a concretizar o que planeaste.  

2. Na pesquisa online, valoriza sobretudo a autenticidade, atualidade e 

qualidade da informação.  

3. Para recolher a informação, podes: tirar notas; fazer resumos; transcrever 

citações importantes; recolher imagens adequadas; transcrever entrevistas… 

4. Constrói o texto essencialmente com palavras tuas; 

5. Não escrevas palavras que desconheces; 

6. Identifica sempre as citações que fizeres: 

o Coloca entre aspas o discurso citado; 

o A seguir, entre parênteses o último nome do AUTOR (se o autor for 

uma Instituição, indica-a), seguido da DATA de publicação e do nº da 

PÁGINA de onde retiraste a citação. Assim: 

 

“Os portugueses consomem mais alimentos de origem animal do que 

de origem vegetal.” (APN, 2017: 7). 

 
 

7. Relê todas as tuas notas. Organiza-as de acordo com a sua importância. 

8. Analisa as entrevistas, se as fizeste. Transcreve as informações mais 

importantes. 

9. Elabora o trabalho com toda a informação recolhida, seguindo uma 

estrutura adequada (esta depende do tipo de trabalho que escolheres). 

10. Indica corretamente a bibliografia que consultaste: 

o LAW, Felicia. Tu és aquilo que comes. Porto: Porto Editora, 2007. 

o SNS; DGS. Alimentação saudável. [Em linha]. Consultado a 01-10-2020. 

Disponível em: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt. 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/

